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শীমত্তগবদ্মীতা | 

শাল্করভাযো'পক্রমণ গি। 

ও নারায়ণঃ পরোহবক্তাদগুমবাক্তসন্তব ং| 

অগ্ডন্তান্তন্িমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী | 

লভগবান্ হ্ঞ্টেদং অগ২ তন্ত চ স্থিতিং চিকীধুর্ধরীচা- 
দীনগ্রে ক! প্রজ্াপতীন্ প্রবৃত্তিক্ষণং ধর্শং গ্রাহয়ামাদ 
বেদোক্ত', ততোহস্কাংস্চ সনকপনন্দনাদীন্ুৎপাদা নিবৃতিধর্্ং 

জ্ঞানবৈরাগালক্ষণং গ্রাহয়ামাস। 

দ্বিবধোহি বেদোক্তোধর্ম, প্রবুত্তিলক্ষণোনিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। 

তব্রেকোজগত; স্থিতিকারণ, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদ়নিঃ/শরয়স 
ছেতুর্বঃ সধর্মবঃ বাক্মগাোর্ঘর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োর্থিভিরননঠীর, 

মানোদীর্ঘেণ কালেন। ্ুষ্ঠাতৃখাং কামোসবাীয়মানবিবেক- 
ুক্ানগ্ছকেনাধরসেণাতিতমানে ধর্মে প্রবর্ধীমানে চাধর্শে 
'গতঃ স্থিতিং প্ররিপালযিযুঃ স আদিকর্ত নারায়পাখ্যোবিষু- 
দত বন্ধণোরান্ধগতস্ত রক্ষরণীর্থং দেবক্যাং বন্থদেবাদংশেন 
উড কিল সদতৃব, ব্রা্মপত্বত হি রুক্ষণেন রক্ষিত; ভাঘৈনি- 
কাঁধ: তদধানবাধর্াশ্রধতেবানাং | 



শাঙ্ষরভাষ্োপক্রমণিকা। 

সচ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যাশক্তিবলবীর্ধযাতেজোভিঃ সদা! সম্পন্ন- 
জিগুণাত্বিকাং বৈষুধীং স্বাং মায়াং মুলপ্রকৃতিং বশীকৃতাজো- 

হব্যয়োভূতানামীশ্ববোনিতা শুদ্ধবৃজ্মুক্রম্বভাবোপি সন্ স্বমায়য় 

দেহবানিৰ জাতইব লোকান্ুগ্রহং কর্বন্ লক্ষাতে, স্বপ্রয়োজন।- 

ভাবেপি ভূতানুজিরক্ষয়। বৈদিকং ভি ধর্শদ্িক্নমন্জুনায় শোঁক 

মোহমহোদধো নিমগ্রায়োপদিদেশ গুণাধিটর্ঠি গুগীতোহনুতীয্ব- 

মাঁনশ্চ ধর্সুঃ প্রচয়ং গমিষাতীতি। তং ধর্ং ভগবতা বপোঁপ- 

দিষ্টং বেদব্যাসং সর্বজ্ঞোভগবান্ নীনাখোঃ সপ্রভিঃ শ্লোকশ- 

তৈরুপনিববন্ধ 

তদ্দিদং গীতাশান্ত্রং সমশ্রবেদার্থনারসংগ্রহড় 5 ছুর্বিবিচ্ছেঘার্থং 

তদর্থাবিষ্করণায়ানেকৈর্বিবূতপদপদার্থধাক্যার্থগ্তায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধ 

নেকার্থত্বেনে লৌকিটিগুহামাণমূপলভাঁচং. ধিবে কতোহর্থ, 

নির্ধীরণার্থং সংক্ষেপাতোঁবিববণং করিষাঁমি | 

তশ্যাস্ত গীতাশাস্বস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং প্রৎ নিঃশ্রেষসং 

সহ্বেতুকস্ত সংসারস্যাতাস্তোপর্মলক্ষণং, তচ্চ সর্দ্দ কন্মর্দন্াঁস 

পূর্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারপাদ্বন্না্ভবতি ত্মর্গমেব গীতার্থধর্শ- 
মুদ্িন্ত ভগবতৈবোক্তং সহি ধর্ম স্থপর্যাপ্রোবক্ষণঃ পদবেদনং 
ইত্যন্থগীতান্থ কিঞ্চান্বদপি তট্রৈবোক্তং নৈব ধন্মান চাপর্থী 

ন চৈব ছি শুভান্তভী। যঃ'স্তাদেকাসনে লীনস্ত,ফ্তীং কিঞ্িদ- 

চিন্তয়ন্। ভ্ঞানং' সন্তাসলক্ষণন্মতি চ। ইাপি চাস্তে উক্ত, 
মজ্জুনায় সর্বধন্ান পর্দিতাজা মামেকং শরশং বরজেক্তি। 

অত্যুদয়াথোপি যঃ প্রবৃত্তিপক্ষণো ধরো বর্ণাশ্র মাশ্চোদ্দি বি টু 

সচ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন ঈ া্পনবদধান না 

'স্বৃশুদ্ধয়ে ভবতি ফল|ভিসন্ধি বক্ষি তঃ, শুদ্ধনবৃত্য চ জ্ত 



দ্বিতীয়াধ্যায়। ২৩ 

ন জাতে ত্িবতে বা! কদাঁচি- 

ম্নাঘং ভূত্বা ভবিতা বা নভূৃযঃ 
অজোনিত্যঃ শাশখতোহয়ং পুরাণে 

ন হন্যতে ভম্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 

হতঃ দেহহন/নন ভতোহমিতি ভননক্রিঘ্বায়াঃ কর্মভূতং তাবুভৌ 

নবিজানীতে!ন জ্ঞাতবন্তৌ অবিধেনেনায্বানমঙ্ং প্রতায়বিষঘুং 
হস্তাহং হতোশ্মাহমিতি দেহহননেন আজান যৌ বিজ্ানীত- 
স্তাবাস্মম্বরূপানভিজ্ঞাঁবিতার্থ:, যম্মান্নায়মাস্বা তন্তি ন হননক্রি- 

যায়াঃ করত! ভবতি ন চহনানতে নচ কর্থ ভবতীতার্থঃ অবিক্রি- 

যত্বাৎ। ১৯ । 

কথমবিক্রিয়ঃ আয্মেতিদিতীয়েোমন্্ঃনজায়তেনোতৎপদ্াতেজ- 

নিলক্ষণাতুনস্বিক্রযানাস্মানাবিদাতইতার্থঃ, ভথ। নঘ্রিণতে বা- 

তত্রবাশন্শ্চার্থে ন মিরতে ঢেতান্তাবিলাশলক্ষশাধিক্তিক্না প্রতি- 

ধিধাতে, কনাচিচ্ছন্দত সর্ববিক্রিয়া 'গ্রুতিমেপেঃ সংবধ্যতে ন 

কদ(চিচ্জাপ্নতে ,ন কদানিন্মিষতইভোবং, যন্মাদয়মাত্ম। তৃত। 

ভবনক্রিয়ানমনুভয় পশ্চাদভবিত| অভাবৎ গন্ত। ন ভূ্নঃ পুনস্তস্মার- 

ভরিতে যোহি ভূত্বা! ন ভবিত সমিয়তইডুাচ্যতে লোকে, বাশ- 

ব্রারশন্দাচ্চায়মাত্। ভূত্বা ব। ভনিত! দেছবন্নভূ়ঃ পুঅস্থম্মার 

আয়তে যোহাভুত্া| ভবিতা সজারতইতুচঘতে নৈবমাস্বাইতোন 

জায়তেনাম্মাদেবং তন্মাদতগায়ম্মান্য গ্রিষতে তন্মামিতাশ্চ, যদা- 

প্যাদ্যন্তয়ো্ধক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্বাবিক্রিক্াঃ প্রতিষিদ্ধা- 

₹ এস্ত তথাপি »* াভাবিনীনাং বিক্রিয়াণাৎ তদর্ৈঃ স্বশন্দৈরেক 

(” ষেধঃ কর্তধাইতান্ভ্ঞানামটি মৌবনাদিসমন্বিক্রিরাণাং 



২৪ শ্রীমস্তগবদগাতা ৷ 

বেদুবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যযং | 

ক্র সপুরুষঃ পার্থ কং ঘ(তষতি হস্তি কং ॥ ২১॥ 

প্রতিষেধোষথ। স্যাদিত্যাদিত্যাহ শাশ্বতইতযাদিন!। শাশ্বত- 

ইত্যপক্ষয়লক্ষণ। বিক্রিনা প্রাতষিধাতে শখদ্ভবঃ শশ্বিতো- 

নাপক্ষীয়তে দ্বরূপেণ নিরবয়বত্বানল গুপিত্বাচ্চনাপি গুক্ষয়েণা- 
পক্ষয়ঃ অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রয়! প্রাতি- 

বিধ্যতেপুবাণইতি যোহাবয়বাগমেনোপচীয়তে স ব্ধতেহভিনৰ 

ইতি চোচ্যতে অয়ং ত্বান্না নিরবয়বন্বাৎ পুরাপি নব এ বেতি, 

পুবাণে। ন বদ্ধ তইীতার্থঃ, তথ! ন ভন্যতে ন বিপরিণম্যতে হন্য- 

মানে বিপরিণম্যমানেপি শরীরে, হস্তিরত্র বিপরিপামার্থে দ্রষ্ট- 
বোহপুনরুক্ততায়ে ন বিপরিণমত ইর্থঃ, অন্মিনমস্ত্রে ষড়ভাববি- 

কারালৌকিকবন্তবিক্রিয়া আত্মনি গ্রতিবিধ্যন্তে সর্ব প্রকার- 

বিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ, ষম্মাদদেবং তম্মাুভৌ তৌ ন 
বিজানীত ইতি পূর্বের যন্্ে াসা সন্বন্ধঃ। ২০ । 

যএনং বেত্তি হস্তারমিতানেন মন্ত্রেণ হুননক্রিয়ায়াঃ বর্ত। 

কর্ম্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়তইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বেহেতু- 

মুক্ত, প্রতিজার্থমুপসংহরতি বেদাবিনাশিনমিতি। বেদ বিভ্বানাতি 
অবিনাশিনমস্ত্যভাববিকাররহিতৎ নিত্যং বিপরিগামরহ্কিং 

যোবেদেতি সন্বন্ধঃ, এনং পুর্বণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণমন্্ং অব্যন়ং 
উপজনাপক্ষয়বন্ছিতং কথং কেন প্রকারেন সবিছান্ পুরুষো- 
ধিকৃতোহত্তি হননক্রিয়।ং করেততি কথং বা ঘতয়তি 

হস্তারং প্রযোমতি ন করঞ্চিং কঞ্চিং হস্তি ন কথঞ্চিৎ, 

কঞ্চি স্লাতরতীত্যুতয়্রাক্ষেপ এবার্থঃ পরশ্থীর্থাসম্ত বাৎ হেত্বর্স্ত 



ছিতীয়াধ্যায় । ২৫ 

অবিক্রিরত্বন্ত চ তুলাত্বাদ্বিহ্ষঃ সর্ধ্বকর্মপ্রতিষেধএব প্রকরণী- 

ধোঁহভিথ্রেতে। ভগৰতা হস্তেস্তাক্ষেপউদাহরণার্থত্বেন বিহষঃ 
কিঞ্িৎকর্ম্মাসম্ভবে হেতৃবিশেবং পশ্তুন্ কর্ম ণ্যাক্ষিপতি ভগবান্ 
কথং সপুকুষ ইতি। ননৃক্তমেব আত্মনোহবিক্রিয়ত্বং সর্ব- 

কর্মাসম্তবকারণবিশেষঃ, সত্যমুক্তো ন তু সকারণবিশেযো- 

হস্তত্বাদ্বিছষোহবিক্রিয়ত্বাদাস্মনইতি 1 নম্ববিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিত- 
বতঃ কর্ম ন সম্ভবতীতি চেন্ন বিছ্য আত্মত্বান্ন দেহাদিসংঘাতন্ত 

বি্বত অতঃপারিশেষ্যাদসংহত আত্মাবিদ্বনবিক্রিয় ইতি তন্তু 
বিৃষঃ কর্ীসস্তবাদাক্ষেপোযুক্তঃ কথং সপুরুষ ইতি যথ! বুন্ধ্যা- 
দ্যাঙ্ছতন্ত শব্দাদ্যর৫থন্তা বিক্রিক্ন এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেনা- 

বিদ্যয়েপলব। আত্ম। কল্গাতে এবমেবাস্বানাস্ববিবেক- 

জ্ঞানেনবৃদ্ধিবৃত্তাবিদ্যপন/ অসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোইবিক্রিন- 

এবাত্ব। বিদ্বনুচ্যতে বিছুবঃ কর্ম সম্ভ ববচনাৎ যানি কর্মাণি 

শীস্ক্রেণ বিধীম্নস্তে তান্যবিহ্ষে।বিহিহানীতি সভগবতোনিশ্চয়োব- 

গম্যতে। নন বিদ্যাপ্যবিষএব বিধীরত্তে বিদ্িতবিদ্যন্ত 

পিই্পেষণবদিদ্যাবিধানানর্থক্যাৎ তত্রাবিভ্ষঃ কর্্মাখি বিধীয়ন্তে 

ন বিছ্ষইতি বিশেষোনোপ পদ্যতে ইতি চেন্নানুষ্ঠেয়স্ত 
ভাবাভাব-বিশেযোপপত্েরগিঘোত্রাদি-বিধ্যর্থজ্ঞানোন্তরকাণমগ্রি- 

হোত্রাদি ' কর্মানেকসাধনোপদংহারপূর্ব্বকমনুষ্ঠেযং  কর্তাহং 

মম. কর্তব্যমিত্যেবং প্রকারবিজ্ঞনবতোহশিছুষোষধাহষ্ঠেযং 
ভর্তি ন ছু তথা ন জানত ইত্যান্মস্বরূপবিধার্থজ্ঞানোত্তর- 
কাঁলভারিকিঞ্িদনুষ্টে্ং ভবতি কিন্তু নাহং কর্ত। ন ভোকে- 

ত্যাযাম্মৈকত্বাকর্ভৃহাদিবিষয়জ্ঞানাদন্ঠৎ নোত্পদ্যতইত্যেষ- 

১০৫ 



২ শ্ীমপ্তগবদগীত! ৷ 

বিশেষউপপদ্যতে ষঃ পুনঃ কর্তীহমিতি বেত্যাক্মানৎ তশ্য 

মমেদং কর্তব্যমিতি অবশ্বাম্তাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাত্তদপেক্ষয়। 

সোধিক্রিয়ত ইতি তৎ প্রতি কর্ম্মাণি সম্ভবস্তি সচাবিদ্বান উতো 
তো ন বিজানীত ইতি বচনাৎ বিশেষিতন্ত চ বিছুষঃ কর্াক্ষে- 

পবচনাৎ কথং সপুরুষ ইতি তন্মাদ্বিশেষিতম্ত অবিক্রিয়াতু- 
দর্শিনোবিছুষোমুমুক্ষোশ্চ সর্বকর্মসংন্তাস থ্বাধিকারোহতএব 

ভগবারারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিছুষোহবিহষশ্চ কর্শিণঃ প্রবিভজ্য 

দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন 

যোগিনামিতি তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান ব্যাসোদ্বাবিমাৰথ 

পন্থানাবিত্যাদি তথ চ ক্রিবনাপথশ্চৈৰ পুবস্তাৎ পশ্চাৎ সংন্তাস- 
শ্চেত্যেতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দশয়িষ্যতি ভগবান অতত্ববি- 

বিদহংকারবিমুঢ়ায্মা কর্তাহমিতি মন্ততে তব্ববিত্ত, নাহুং করো- 

মীতি তথাচ সর্বক্মণি মনল! সংস্ত্তান্ত ইত্যাদি, তত্র কেচিৎ 

পণ্ডিতন্মন্তাবদস্তি জন্মাদিষড়.ভাববিক্রিয়রহিতোহ বিক্রি য়োক- 

তৈকোহমাত্মেতি ন কন্তচিৎ জ্ঞানমুতপদ্যতে যন্মিন সতি সর্ব- 

কর্মনসংন্তাস উপদিগ্ততে তন্ন ন জায়ত ইত্যার্দিশাস্ত্রোপদেশানর্থ- 

ক্যপ্রসঙ্গাৎ যথা চ শাস্ত্োপবেশনা মর্থাদ্ধর্ম ধর্ম ন্তিত্ব বিজ্ঞান 

কর্ত,স্চ দেহাস্তরসন্বন্ধিজ্ঞানঞ্চোৎপদ্যতে তথা চ শীল্ত্াৎ তন্ন 
বাত্মনো২বিক্রিঘত্বা কর্তৃত্ব কত্বার্ধিবিজ্ঞানং কম্মান্নোপপদ্যতেইতি 

্রষ্টব্যান্তে,। করণগোচরত্বদিতি চেন্ন মনসৈবাহুত্ষটব্যমষি তি 
শ্রুতেঃ শান্ত্রাচার্ধেযাপদে শদরনিতশমদমাদিলংস্কতং মন আত্ম 

দর্শনে করণং তথ! চ তদধিগমাঘ্।নুমানে আশগর্মে চ সতি জ্ঞানং 

€নাৎপদ্যতে ইতি সাহদমাব্রমেতহ জানঞ্চোৎপদ্যমানং তথ্থি* 

পরীতমজ্ঞানং অবস্তং বাধত ইতযৃত্যুপপ্স্তব্যং তচ্চাজ্জানং দর্শিতং 



দিতীক়াধ্যায়। ২? 

হস্তাহং হতোন্দীত্যুতৌ তো ন বিজানীত ইত্যত্র টাত্বনে। হনন- 

ক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্ব কর্মত্বং হেতুকর্তৃখধাজ্ঞানককৃতং দর্শিতং তচ্চ 

সর্বাক্রিয়ান্ঘপি সমানং কর্তৃত্বাদেরবিদ্যাক্কত৬ত্বমবিক্রিয্বত্বাদাত্মনঃ 

বিক্রি রাবান্ হি কর্তাত্মনঃ কল্মতৃঁতমন্তং গ্রযোজয়তি কুর্ঝিতি 
তর্দেতদবিশেষেণ বিদুষঃ সর্বক্রিয়াস্থ কর্তৃত্বং হেতুক তৃত্বঞ্চ প্রতি- 

যেধতিভগবান্ বিছুষঃ কন্মাধিকারাভাৰ গ্রদর্শনার্থং বেদাবিনা- 
শিনং কথং সপুকিষইত্যাদিনা, ক পুনার্বদুষোহধিকার ইত্যে. 

তছুক্তং পূর্বমেব জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি তথ। চ সর্বকর্ম- 

সংন্যাসং বক্ষ্যতি সর্ধকর্মাণি যনসেত্যাদিনা) নন্ু মনসেতি 

বচনান্ন বাচিকানাং কায়িকানাঞ্চ সন্ন্যাস ইতি চেৎ ন সর্বকন্মা- 
নীতি বিশেষিতত্বাৎ মানসানামেব সর্বকর্শাণামিতি চেম্ন মনো- 

ব্যাপার পুর্বকত্বাদ্ধারায়ব্যাপারাণাং মনোব্যাপারাভ্ভাবে কন্ান্ু, 

পপত্তেঃ শান্ত্রীয়াণাং বাক্কায়কর্ম্ণাং কারণানি মানসানি 

মনোব্যাপারাণি বর্জন্িত্বান্তানি সর্বকল্দীণি মনসা সন্বাস্তান্ত 

ইতি চেন্ন নৈব কুর্কন্নকারয়ন্ ইতি বিশেষণাৎ সর্বকর্মসংন্যাসো- 
হ্য়ং ভগবতোক্তো১*মরিষ্যতোন গ্রীবত ইতি চেন্ন নবন্বারে পুরে 

দেহী আঘ্তে ইতি বিশেষণানুপপত্ভেঃ ন হি সর্বকর্ম্মসংন্াসেন 

মৃততম্ত তদ্দেহে আসনং সম্ভবত্যকুর্বতোইকারযতশ্চ দেহে সংন্ত- 

স্তেতি সন্বদ্ধোন দেহে আন্ত ইতি চেন্ন সর্ধত্রাত্মনোহবক্রিয়ত্বাব- 

ধাকসপাৎ, আসনক্রিয়ায়াশ্চাধিকরণাপেক্ষত্বাতুদনপেক্ষস্বাচ্চ সংন্যা- 

সন্ত) সংপৃষ্বস্ত ্াসশঝোত্র ত্যাগার্থোন নিক্ষেপার্থঃ, তন্মাদগীতা- 

শানে আত্মজ্ঞা্নবতঃ স্াসএবাধিকারোন কর্ণনীতি তত্র 

তত্রোপরিষ্টাদাস্মক্ঞানগ্রকরণে দশয়িষ্যামঃ॥ ২১। 



২৮ ৃ্ শ্রীযস্তগবধগীতা।। 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়- 

নবানি গৃহ্থাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহীয় জীর্ণা- 
হ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২॥ 

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ | 

ন চেনং ব্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩। 
অচ্ছেদ্যোহয়মদান্োহয়মক্রেদ্যোহ শোধ্য এব চ। 

প্রকৃতন্ত বক্ষ্যামঃ তত্রাত্মনোহংবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং তৎ 

কিমিবেতুযুচ্যতে বাসাংসীতি। বাসার্ধস বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব- 
লতাং গতানি। থা লোকে বিহ্বায় পরিত্াজ্য নবান্যভিনবানি 

গৃহাত্যুপাদত্ডে নরঃ পুরুষোহপরাণ্যন্ানি তথা তদ্বদ্দেব শরীরাণি 

বিহায় জীণান্তন্তাঁন সংখাত সংগচ্ছতি নবা|ন দেহাত্মা পুরুষ- 

ব্দাবাক্রয় এবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

কন্মানাঁবাক্রয় এবেত্যাহ নৈনং ছিনদভ্তবতি। এনং প্ররুতং 

দোহনং ন ছিন্দস্তি শক্জীণি নিরবয়বস্থাননাবয়ববিতাগং কুব্ববাস্ত 

শক্সাণ্যন্তাদীনি তথা নৈনং দহতি পাবকোহপ্রিক্সপি ন ভন্ী- 

করোতি তথা ন চৈনং ক্রেদয়স্ত্যাপোহপাহি সাবস়ব্স্ত বস্তনঃ 

আদ্রী ভাবকরণেন অবযস্বাবশ্লেষাপাদনে সামথ্যং তন্ন নিরবন্ব 

আত্মনি সম্ভবতি তথ হম্নহবৎ ভ্রব্যং নেহশোষণেন নাশফতি 

বাধুরেনং ত্বাত্মানং ন শোষয়তি মারুতোপি ॥ ২৩ ॥ , 

* ষতএবং তম্মাৎ অচ্ছেদ্যোয়মিতি; যন্মাদন্তোন্তনাশৃহেতুনি 

ভৃতানি এনং আত্মানং নাশফিতুং নোতসরস্তে তম্মাৎ নিত্যো 



দ্বিতীয়াধ্যায়। ২৯ 

নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোৎয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে ॥২৪। 
তম্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহসি ॥ ২৫ ॥ 
অথ চৈনং নিত্যজ্জবাতং নিত্যং বা মন্যসে স্বৃতং 

নিত্যত্বাৎ সর্বগতঃ অর্বগতত্বাৎ স্থাথুরত্যেতৎস্থিরত্বা্দচলো-, 

হ্য়মাত্বাহতঃ সনাতনশ্চিরস্তনোন কারা কুতশ্চিন্িস্পম্ো- 

ইনিলবদিত্যর্থঃ, ন তেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্্যং চোদনীয়ং 

যতঃ একেনৈব শ্লোকেনাস্মনোনিত্যত্বমাবাক্রয়ত্বং চোক্তং ন 
জায়তে ভ্িস্তে বা ইত্যাদিনা তত্র যদেবাত্মবিষয়ং 1ক1ঞচুচ্যতে 

তদেতম্মাৎ প্লোকারথাক্লাতিরিচ্য তে,কাঞ্চচ্ছব্ববতঃপুনরুক্তংক্চি- 

দর্থতইতিহুর্বোধত্বাদাআ্ববস্তনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শবা- 

স্তরেণ তদেব বস্ত নির্ধপয়াত ভগবন্ বান্দেবং, কথং সু নাম 

ংসারিপাং অসংসারিত্বং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নৎ সদব্যক্তংতত্বং 

সংসার।নবৃত্তয়েস্তাদাত। [কঞ্চ অব্যক্তোয়ামাত। অব্যক্তঃস ব্ব- 

করণাব' খানব্যঞযতে হাত অব্যক্তোয়মাত্বা অতএবা চস্ত্যে- 

হ্য়ংযদ্ধীন্দ্রি্গোচরং বস্তত।চ্চস্তাবযয়ত্বমাপদ্যতে অয়ং স্বাস্থ 

নিক্্রগোচরত্বাধা চত্ত্যোহতএবাবকাধ্যো যথাক্ষীরংদধ্যাতঞ্চনা- 

দিন্দ। বিকারন তথা অম্মমাস্বা 1ন্রবয়বত্থাচ্চাঁবাক্রয়োর্নাহ 

নির-ব্বং কিক্চদ্াক্রয়াস্মবকং দৃষ্টমকিক্রিয়ত্বাদবিকাধেযার- 
শাক্বোচ্যতে ॥ ২৪ ॥ 

তম্মাদেবং "্ঘথোক্প্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্ব। ত্বং নাঙ্- 

পু শোচিতুমহসি হস্তাহমেষাং ময়েতে হন্তন্তে ইতি 1২৫1 

আত্মনোহনিত্যত্বমত্যুপগম্যেন্মুচ্যতে অথ চৈনমাত। অথ 

সস 



৩, শ্রীমন্তগবদগীতা। 

তথাপি ত্বং মহাবাহো ! নৈনং শোচিতুমর্থসি ॥২৬| 
জাতস্য হি প্রবোস্ৃত্যুর্জবং জন্ম মৃতস্য চ। 
তম্মাদপরিহার্ধ্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৭ ॥ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত | 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র ক! পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 
চেত্যত্যুপগমাথঃ এনংপ্র তমা স্বানং 1নত্যজাতং লোকগ্রাসদ্ধা। 

প্রত্যনেকশরীরোতপাতং জাতোজাতই[তিবামস্তমষে তথা প্রতি 
তত্তাদ্বনাশং িত্যং বা মন্তসে মৃতংমুতোমৃতইতি তথাপি ভাবি- 
স্থপি আত্মনিত্বং মহাবাহোনৈবং শো চিতুমর্সিজন্মবতোনাশো- 

নাশবতোজন্ম চেত্যেতাববশ্স্তাবনাবিতি ॥ ২৬ ॥ 

তথ! ৮ সতি জাতস্তোত। জাতস্ত হি লব্জন্মনোঞ্বো- 

ইব্যভচারী মৃত্যুন্মরণংঞবং জন্মমতস্তচ তশ্মাদপরিহাধ্যোয়ংজন্ম- 

মর্ণলক্ষপোথস্তাম্ম্ন পরিধায্যেংথে ন ত্বং শোচিতুমহদি ॥২৭| 
কাধ্যকারণসংঘাতা ত্মকান্তাপ ভূতান্থ্যদ্দি্য শোকোনবুক্তঃ 

কত্ত।ং যতঃ অব্যক্ঞাদানী।ত। অব্যক্তাদীন্ব্যক্তমদর্শনমন্ুপ- 
লান্ধরাদষেষাং ভূতানাং পুত্রামত্রা।দ কাষ্যকারণসংঘাতাত্মকানাং 
তা।ন অব্যজ্জাদান ভূঙা।ন গ্রাগুৎপত্তেঃ, উৎপন্নানি চ প্রাক 
মরণাঙ ব্যক্তমধ্যাসব্যক্ত|নধান্েব পুন্রব্যজ্ম্দশনং নিধনং 

মরণং যেষাং তান অব্যক্ঞনিধনা|ন মরণাদুদ্ধামব্যক্ততামের ' 
গ্রাতপদ্যন্তে ইত্যথঃ তথ। €চাক্তং অদশনাধাপতিতঃ পুনশ্চা* 
দরশনং গতঃ। নাসৌ তব ন তন্ত ত্বংবৃথা ক পরিদেবনেতি 
তুত্র কা৷ পরিদেধনা কোবা এলাপঃ অনুষ্টৃষ্টগ্রনষত্রাস্তভুতে- 
ঘিত্যথঃ ॥ ২৮1 



দিতীয়াধ্যায়। ৩৯ 

আশ্চধ্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন- 

মাশ্চর্য্যবদ্দতি ত থৈব চান্যঃ | 

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি- 
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিং,॥ ২৯ ॥ 

দেহী নিত্যমবধ্যোহ্য়ং দেহে সর্বস্য ভারত। 
তম্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥৩০। 
স্বধন্মামপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্থসি। 
ধর্মযাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যাতে॥৩১ 

হুর্বিজ্ঞেয়োয়ং প্রকৃতাত্মা কিং ত্বামেবৈকৎ উপালভেৎ 

সাধারণে ভ্রাস্তনিমিত্ে, কথং ছুর্রিজেয়োয়মাক্মেত্তআহ 

আশ্চধ্যবর্দিতি। আশ্চর্যবদাম্চর্য্যং অনৃষ্টপূর্ববমন্ুতমকন্মাদৃষ্- 

মানং তেন তুল্যমাশ্চর্যয বদাশ্চ্ধ্যমি বৈনমাত্মানাং পশ্তাতি কশ্চি- 

দাশ্চরধ্যবদ্দেনং বদতিতখৈৰ চান্তঃ আশ্চধ্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃগোতি 
রত্ব৷ দৃষ্টোক্তাপ্যাং্মানং বেদ ন চৈব কশ্চিদধ ব৷ যোয়ং আত্মানং 
পশ্ত।ত স আশ্চধ্যহুল্যোষ্োবদতি যশ্চ শৃণোতি সোনেকসহত্রেযু 

কশ্চিদেৰ ভবত্যতোছুর্কোধ আত্মেত্যভি গ্রারঃ॥ ২৯ ॥ 
অথেদানীং প্রকরণার্থসমুপসংহরন্ ব্রতে দেহীতি। যন্নাদেহী 

| শরীরী নিত্যংসর্বাবস্থাগ্থবধ্যোনিরবয়বনথাসলিত্যতবাচ্চ তক্জাবধ্যোক়ং 
দেহে শরারে সূর্বন্ত পর্বগতত্বাঞ্ স্থাবরাদিযু স্থিতোপি সর্বন্ত 
প্লাণিজাতগ্ত দেহে বধ্যমানোপ অন্রং দেহী ন বধ্যোষশ্মাত্স্মা- 
ভীম্মাৰীনি সর্ববাণি ভূতানু/দি ন ত্বধ শোচিতুমর্থপি | ৩৪ ॥ 

ইহ পরমার্থতত্বাপেক্ষায়াং শোকোবা মোছোৰ ন সম্ভবৃতী- 



৩২ শ্ম্তগবনর্গীত।। 

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদারমপাৰৃতং ॥ 
সথিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে বুদ্ধমীদৃশং ॥ ৩২। 
অথ চেত্বমিমং ধন্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি 
ততঃ স্বধর্মং কীর্তি হিস্বা পাপমবাপ স্যসি ॥৩৩॥ 
অকীর্তিঞ্াপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহুব্যয়াং। 

' সন্তাবিতস্য চাকীর্তিম্মরণাদতিরিচ্যতে | ৩৪। 
ভ্যুক্তং, ন কেৰলং পরমাথতত্বাপেক্ষায়ামেব কিন্ত স্বধর্মমি'ত। 

স্বধন্থমপি শ্োধন্মঃ ক্ষত্রিয়ন্ত ধন্মঃ যুদ্ধংঃ তমপ্যবেক্ষ্য তং&ন 

বিকম্পিতুং প্রচালতুং অর্থ ক্ষত্রির্ত_ স্বাভা বিকাদ্ধন্মাত্মত্বাভা- 
ব্যাদিত)ভিগ্রায়ঃ, তচ্চ যুদ্ধং পৃথবীজয়দারেণ ধন্মাথংপ্রজা- 

রক্ষণাথঞ্চোত ধন্মাদনপেতং পরং ধন্ম্যং তন্মাৎ ধন্মাৎ মুদ্ধাৎ 

অেয়োহ্ভঃ ক্ষত্রয়স্ত না বদ্যঙ্ডে হ যল্মাৎ ॥ ৩১ ॥ : 

কুতশ্চ তদ্যুদ্ধং কতব্যং হৃত্যুচ্যতে যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়। 

চাঞ্রাথতমাগতমুপপনংস্গ্ধারমপাদৃতমুদ্রধাটিতং যে এতদীদৃশং 
যুদ্ধং লভন্কে াত্রয়াঃ হেপাথ কিন্ন স্থাথনন্তে ॥ ৩২৪ 

এবং কর্তব্তাপ্রাগুমাপ অথোতি । অথ স্বমিমং ধন্ধ্যং ধর্মা-. 

দনপেতং বাহতৎ সংগ্রামং যুন্ধং ন করিষ্যাঁস চেৎ ততস্তদকরণাৎ 

স্বধন্মং কী।তিঞ্চ মতাদেবাদি সমাগমনি মিত্তার্ধহত্বা কেবলং পাপ- 

মবাঙ্সাসি ॥ ৩৩॥। 

ন কেষলং স্বধর্কী িপরিত্যাগঃ অকীর্তিমিতি। অবীর্তি-' 

ধাপ যুদ্ধে ভুতান কথামব্যান্ত, তে তবাব্যক্কাং দীর্ঘকালাং, 

ধর্মীত্বা খুরইতে)বমাদিভিডইপঃ সন্ভাবিতত্ত চাকীর্ডির্নরণা্তি- 

রিচাড়ে সন্ভাবিতন্ত চাকীর্তেববরং মরণমিত্যর্থ ॥ ৩৪ ॥ 



 স্িভীয়াধ্যা়। . ৩৩ 

ভয়াদ্রণাছুপরতং মং স্যস্তে ত্বাং মহারথাঃ | 

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতোতূত্বা যাঁস্যসি লাঘবং | ৩৫। 

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহ্ন্ বদিষ্ন্তি তবাহিতাঃ। 

নিনদস্তস্তব সামর্ঘং ততোছুঃখতরং নু কিং।৩৬। 

হতোবা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং 
তস্মাছুতিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

স্বখছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ৷ জয়াজয়ো | 

কিঞ্চ অয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যোরণাৎ ঘুদ্ধাদুপরতং 

নিবৃত্বং মং্যান্তে চিন্তয়িষাস্তি ন রুপয়োত ত্বাং মঙ্গাবথাঁতর্ষয্যোধন 

প্রতৃতয়ঃ, কে মংস্যন্তে ইত্তাহ যেধাঞ্চ ত্বং ছুর্যোধনাদীনাং 

বনৃমতোবভ্তভিগ্“ণৈধ,ক্ত ইত্যেবং বভমতোতৃত্বা পুনত্বং যাস্যসি 
লাঘবং লঘুভাবং ॥ ৩৫ ॥ 

কিঞ্চ অবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যবাদান অধক্তব্যবাদান্ 

চ বহ্ননেকপ্রকা্রান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঁঃ শত্রবঃ নিন্বস্ত' 

কুৎসয়স্তস্তব ত্বদীয়ং সামধ্যং নিভূতকবচাদি যুন্ধনিমিত্বং তম্মা- 
ত্বতোনিন্দাপ্রাপ্রেছঃখাৎ ছুঃখতরং ভ্বাকং ততঃ কষ্টতরছ্ঃখং 

নান্তিত)র৫ধ ॥ ৩৬ ॥ রি 

যুদ্ধে পুনঃক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ কিৎ হতোঁবেতি । হতোবা 
'প্রাপ্দ্যসি স্বর্থং হতঃসন্ স্বর্ঃ গাশ্গ্যাস জিন্বা কর্ণাদীন্ শুরান্ 
ভোক্ষ্যস মহীং উভগ্বাথাপি তব লাভএবেত্যভিপ্রায়ঃ যত 
এবং তশ্মাগতিষ্ঠ কোস্ধেয় যুদ্ধায কতানিশ্চয়ঃ জেব্যামি শত্রনৃ 

মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ং ক্কত্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ & 



৩৪ শ্রীমত্তগবগীতা॥ 

ততোযুদ্ধায় যুজ্যত্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥ 

এষা তেহভিহিতা সাঙ্যে,বুদ্ির্ধোগে ত্বিষাং শৃণু। 
ুদ্ধ্যা.যুক্তোযয়। পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯। 

তত্র যুদ্ধ দ্বধন্মইত্যেবংযুধ্যমানস্য উপদেশমিমং শৃণু 

 স্ুখছুঃখে ইতি । সুখছঃখে অমে তুল্যেকত্বা রাগ্েষাবপ্যকত্থে- 
ত্যেতৎ তথাচ লাভালাভে। জয়াজয়ৌচ সমৌক্ৃত্বা ততোছদ্ধার 

যুজ্যন্ব ঘটন্ব নৈবং যুন্ধং কুর্বন্ পাপফলমবাপ্দ্যসি ইত্যেষউপদেশঃ 

প্রাসঙিকঃ ৪ ৩৮ ॥ 

শোকমোহাপনয়নায় লৌিকোন্যায়ঃ স্বধর্মমপি চাবেক্ষো- 

ত্যাদ্যৈঃ গ্লোকৈরুক্তোন তু তাৎপধ্যেণ পরমার্থদর্শনং ত্বহ 
প্রকৃতং তচ্চোক্তমুপসং হ্রুয়তে এষ! তে'ভিঁহতোত । শাস্্রবিবন্ব- 

বিভাগগ্রদশনায় ইহ হি দশিতে পুনঃ শান্ত্রবিষয়বিভাগে উপ- 

'রষ্টাৎ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কন্ধুযোগ্েন যোগিনামাত 

নিাঘয়বিষয়ং শান্ত্রং সখং প্রবতিষ্যাতি শ্রোতারশ্চ বিষয়বিভাগেন 

সখং গ্রহিয্যস্তীত্যত আহ এষা তে হাঁত। একা তে তুত্যম্ি- 

হিতোক্ত1 সাংখ্যে পরমার্থবস্ত (বঝেকাঁবযয়েবুদ্ধিঃ জ্ঞানং সাক্ষাৎ- 

শোকমোহাদি সংসারহেঞ্দোষ নিবৃতিকারণ, যোগে তু 

তথ্প্রাপ্তযপায়ে ॥ দিঃসঈতয়া ছন্থপ্রহরণপুর্বকমীস্বরারাধনার্থে 

কর্মযোগে কন্ধানুষ্ঠীনে সমাধিযোগে চ ইমামনস্তরমেবোচ্যমানাং . 

বুদ্ধিং শৃণুঃ তাঞ্চ বুঁছ্ধং বেত প্রকোচনাথং বুদ্ধ য়া যোগ 

বিষয়ক! যুক্তোহেপাথ কনম্মবন্ধ্য কশ্মেব ধন্মাধর্শাখ্যোবন্ধঃ 

“কর্মবন্ধঃ তং প্রহাস্যসীন্& প্রসাদানামত্জ্ঞান প্রাণ্ডেরিতাডি 
যঃ॥ ৩৪ ॥ 



ঘ্িতীয়াধ্যায়। ৩৫ 

নেহাতিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়োন বিদ্যতে | 
স্বল্লমপ্যস্তয ধর্মন্তয ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 
ব্যবসায়াক্মিক! বুন্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বহুশাখাহানন্তাশ্চ বুৰয়োহব্যবসায়িনীং ॥ ৪১॥ 

যামিমাং পুঙ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ | 

কিঞ্চান্যৎ নেহাভীতি। নেহ মোক্ষমার্গে কর্মযোগে 

অভিক্রমনাশোহভি ক্লুমনণমভ ক্রমঃ প্রারস্তঃ তপা নাশোনাস্তি 

য্থ। কুষ্যাদেোগবিষয়ে প্রারস্তদ্য নানৈকান্তিকফলত্বমিত্য রঃ, 

কিঞ্চ নাপি চিকিৎসাবং প্রত্যবায়োবিনাতে কিন্তু ভ্বতি স্বপ্প- 

মপাস্য যোগধর্মমদ্যানুষিতং ত্রাঘুতে রক্ষতি মহত: সংসারভয়্াৎ 

জন্মমরণাদিলক্ষপাৎ ॥ ৪৭ ॥ 

যেয়ং সাংখ্যে বুদ্ধিকুক্ত। যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণ। স! ব্যব- 

সায়েতি। ব্যবসায়াস্মিক। নিশ্চয়স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতরবিপ- 
রীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা সম্যক্ প্রমাণজনিতত্বাদিহ 
শ্রেয়োমার্গে হে কুরুনন্দন বাঃ পুনরি তরাবুদ্ধযোয়সাং শাখাভে? 

প্রচারবশাদানন্তেহপরোহনবপরতঃ সংপারোপি নিত্যপ্রততো- 

বিস্তীর্ণোভবতি প্রমাণজনিত বিবেকবুদ্ধি নিমিত্ববশাচ্চোপরতান্ত্বন- 

স্তভেদবুদ্ধিধু সংদারোপ্যুপরমতে তাবুদ্ধযোবহুশাখাবহ্বা» শাখা- 

যাসাং তাবহুাখাবহুভেদাইত্যেতং প্রতিশাধাতেদেন হানস্তাশ্চ 

বুদ্ধয়ং কেধামব্যবসায়নাং প্রম্মুপষ্জনি তবিবেকবুদ্ধিরহিতানাং 
ইত্যর্থঃ 8২৪১ ॥ 

_. ব্বেষাং ব্যব্যারাক্মিকা বুদ্ধির্াস্তি তেষাং যামিমামিতি | 

যামিযা বক্ষ্যমাণাং পুশ্পিতাং পুম্পিহইব বৃক্ষঃ, শোভামানাং 



৩৬ শীমন্গবদগী আ। 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদন্ডীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 

কামাত্মানঃ স্বর্গপর। জন্মকপ্নকলপ্রদাং। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্্যগতিংপ্রতি ॥ ৪৩ ॥ 
ভোগৈশর্ষ/প্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতপাং 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ 8৪ ॥ 

শায়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদস্তি কে অবিপশ্চিতঃ 

অল্পমেধসোইবিবেকিনইত্যর্থঃ | বেদবাদরতাইতি, বেদবাদরতাঃ 

বহ্বর্থবাগফলসধেন প্রকাশকেধু বেদবাক্যেযু রতাঃ হে পার্থ' 
নানাৎ স্বর্গপশ্বাদিফল সাধনেভ/ঃ কর্মাভ্যোহস্তীত্যেবং বাদিনো- 

বদনশীল। ॥ ৪২ ॥ 

তে চ কামাত্মেতি। কমাত্বীনঃ কামস্বভাবাঃ কাঁমপরা- 

ইত্যর্থঃ। স্বর্গেতি স্বর্গপরাঃ স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্রটেযেষাং তে 

স্বর্গ 'পরাঃ আর্গ প্রধানাঃ জন্ম কর্মফল প্রদাৎ কর্ণ; ফলং 

কর্মফলং জন্মৈদ কর্মণঃ ফলং জন্মকর্্মফলং ডৎ প্রদদাতীতি 

অন্ম কর্মফল প্রন! তাং বাঁচং প্রবদভ্তী তন্ুযজ্যতে, ক্রিয়াবিশেষ 

বন্ছলাং ক্রিয়াণাং বিশেবাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ তে বহুলাষদ্যাং 

বাচিতাং ত্বর্গপশ্পুজানার্থাঃ যয়। বাচা বাহুল্যেন প্রকাশ্যান্তে) 

ভোগৈশ্বর্যাগতিং প্রতিভোগণ্চ এশ্বর্যাঞ্চ ভোগৈশ্বর্য্যে তয়োর্তি: 
প্রাপ্তিংভোগৈহর্যাগতিঃ তাং প্রতিসাধনভূতান্তে ক্রয়াবিশেষাঃ « 

তদ্বছলাং তাং বাচং প্রবদন্তেমূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্তত্ত ইত্য- 
ভিপ্রায়ঃ ॥৪৩॥ ূ 

তেষাঞ্ভোগেতি। এঠাগৈদর্ধা প্রনক্ানাধ ভোগঃকরবয 



দ্বিভীয়াধ্যায়। ধু 

ত্রেগুণ্যবিষয়াবেদানিস্ত্রগুণ্যোভবাজরন । 
নির্ঘন্দোনিত্যসত্বস্থোনির্ষোগক্ষেমআত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥ 

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে। 

তাবান্ সর্ষ্েষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ | 
্র্থ্ধাঞ্চেতি ভোগৈঙ্বরধ্যযোরেৰ প্রবণবতাং তদাস্ত্ভ্ তানাং তয়া- 

ক্রিয়াবিশেষ বহুগয়াবাচ! অপহ্বতচেতসামাচ্ছাদিত বিবেক 

প্রজ্তানাং বাবসাপ্লাত্মিক! সাংখ্যে যোগেব। যা! বুদ্ধিঃ সমাধো 

সমাধীয়তেস্বিন্ পুরুষোপভোগায় সর্ধবমিতি সমাধিরস্তঃকর ধং 
বুদ্ধিঃ তশ্মিন সমাধৌ ন বিধীয়তে ন স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ 8৪ ॥ 

যে এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাঃ তেষাং কামাত্বনাং যৎফলং 

তদাহু ব্রৈগুণ্যেতি । ত্রগুণ্যবিষয়াঃ ত্রেগণ্যংসংসারোবিষয়ঃ 

প্রকাঁশয়িতব্যোযেষাং তে-বেদান্্বৈগুণাবিষয়! স্তস্তনিস্ত্রেগড ণ্যো- 

তবার্জুন নিফামে। ভবেতার্থ নিদ্বন্্ঃ স্থথছুঃখহেত্ স প্রতিপক্ষৌ 
পদাথো দ্বন্বশব্ববাঁচোৌ ততোনির্গতোনিদ্বন্দোভব ত্বং নিত্য- 
সবস্থঃসদ। সত্ব; *সবগুণাশ্রিতোভৰ তথা নির্ধোগক্ষেমোনু- 

পাত্তসোপার্জনং যোগউপাত্তপ্য রক্ষণং ক্ষেমঃ যোগক্ষেম 

প্রদানস্য শেয়সি প্রবৃত্তিহর্ষরা ইত্যতোনির্যোগক্ষেমোভবাত্ব- 

বান প্রমত্তশ্চ ভব এষ তবোপদেশঃ স্বধন্মমন্ুতিষ্ঠতঃ ॥ ৪৫ , 

সর্ববেষু বেদোক্কেস্থ কর্ন যান্যুক্তান্যনস্তানি ফলাঁনি তানি 

ন্ুপেক্ষস্তে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরাফেত্যনুতীয়ন্ত ইতুাচ্যতে শৃণু 

যাবানিতি। যা লোকে কুসতডাগাদ্যনেকস্থিন্ উদ্পানে 

1রিচ্ছিন্নোদকে যাঁবান্ যাঁবৎ পরিমাণঃ দ্নানপানাদিরর্ঘঃ ফলং 
শ্রয়োজনং স সর্বোর্ঘ: সর্বতঃ সংগ্লতোদকে পিযোহ্্থঃ তাবানেৰ 



৮ | ভ্রীবস্তগবদগীত। ৷ 

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 

মা কর্ম্মফলহেতৃতূর্ষ। তে সঙ্গোস্তবকর্মণি ॥ ৪৭। 
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণিঘঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয় | 
সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ সমভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে ॥৪৮| 

সুংপদ্যতে তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ এবং তাবাংস্তাবৎ্পরিমাণ এব 

সংপদ্যতে সর্বেষু বেদেষু বেদোক্তে হন কর্মহ ঘযোর্থোষৎ কর্ম 

ফলৎ সোর্োত্রাঙ্মণস্য সন্যাসিনঃপরমার্থতত্বং বিজানতোযোর্ঘযৎ 

বিজ্ঞানফলং সর্ব ৩: সংপ্র$তোদকস্থানীয়ং তন্রিংস্তাবানেষ সং 

পদ্যতে তত্রৈবান্তর্বতীত্যর্ঘ:ঃ | যথা কৃতায়বিজ্রিতায়াধরেয়াঃ 

সংযস্ত্েবমেনং সর্বং তদভিসমেতি যতকিঞ্চিং প্রজাঃ সাধু 

কর্ধস্তি বন্তদ্বেধ যংসবেদেতি শ্রুতেঃ, সর্ব কর্মীখিলমিতি চ 

বঞ্চাতি, তশ্মাৎ প্রাক জ্ঞাননিষ্ঠাধিকাঁর প্রাপ্তেঃ কর্ণ্যধিকতেন 

কপভড়াগাদ্যর্৫থ স্থানীয়মপি কম্ধব কর্তব্যং ॥ ৪৬॥ 

তব চ কর্মণীতি। কর্মণ্যেবাধিকারোনজ্ঞাননিষ্ঠায়াং তেন 

তব তত্রচ কর্মকুর্মতোমাফলেধিকারোস্ত কর্তফলতৃষ্ণ মা ভূৎ 
কদাচন কন্যাঞ্চিনপ্যবস্থায়ামিতার্থঃ যদা কর্খফলে তৃষ্ণ। তে 

সাংতব। কর্মকন প্রপ্তেহেহিঃ সাঃ এবং মা কর্ম্মফলহেতুর্ত,: 
যরাতি কর্্মফ লতৃষ্া প্রযুকতঃ কর্মনণি প্রবর্থতে তদা কম্মফলন্তৈব- 

জন্মনোহেতুর্ভবেৎ তর্দি কর্ম্মকলৎ নেষ্যতে কিং কর্ণ ছুঃখরূপে- 
ণেতি যা তে তব সঙ্গোত্বকর্গযকুরণে প্রীতির্াভৃৎ ॥৪৭॥  * 
বদি কর্মফল প্রযুক্তেন ন কর্তব্যং কর্মকথং তর্থিকর্তবা- , 

মিতুচ্যতে যোগস্থেতি। যোগস্থঃ সন কুরু কর্দাণি কেবলমীশ্ব- 

রার্থং তত্রাপীশ্বরোমে তুষ্যত্িতি সঙ্গং তক্ত1 ধনগ্রয়ফয তৃষ্ণা- 



দবিতীয়াধ্যায়। র ৩ 

দুরেণ হাবরং কর্ণা বুদ্ধিযোগাদ্ধনপ্জয় | 
বুদ্ধো৷' শরণমন্থিচ্ছ কৃপণাঃ ফলছেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 

বুদ্ধিযুক্তোজহাঁতীহ উভে স্থক্ৃতদুষ্কতে। 
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্স্থ কৌশলং ॥৫০। 
শৃন্যেন ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সববগুদ্ধিজ। জ্ঞানপ্রাপ্ডিলক্ষণ] সিছিং্, 
তদ্দিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিন্তয়োঃ সিদ্ধযসিদ্ব্যোরপি সমস্তল্যোতৃত্ব! 
কুরু কর্্াণি কোসৌ যোগোযজস্থঃ কর্্মাণি কুর্বিত্যুক্ত মিদমেব 
তত সিদ্ধ্যসিত্ব্যোঃ সমত্বং যোগউচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 
: ষৎ পুনঃ সমন্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধনাথং কর্থোক্তং এতম্মাৎ 

কঙ্মণঃ দুরেণেতি। দৃরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ অন্ত্যমেব কবরমধমং 

নিরুষ্টং কর্ম ফণার্থিন। ক্রিয়মাণং বুদ্ধিষোগাৎ সমস্ববুদ্ধিযুক্কাৎ 

কর্মপোজন্মমরণাদিহেতুত্বাৎ হে ধনঞজয়, যতএবং ততঃ যোগ- 

বিধয়ায়াং বুদ্ধ তৎপরিপাকজায়াং বা! সাংখ্যবুদ্ধো শরণমাশ্রয়ম- 
ভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রীর্থয়ন্ব পরমার্থজ্ঞানশরণোভবেত্যর্থঃ, 

যতোবরং কর্শ কুর্বাণাঃ কুপণাঃ দীনাঃ ফলছেতবঃ ফলতৃষ্া- 

প্রযুক্তাঃ সন্তঃ যোবা! এতদক্ষরং গার্থ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি 
সরুপণইতি শ্রুতে 1 ৪৯ ॥ 

সমস্ববুদ্ধিযুক্তঃ সন্ শ্বধর্মমনুতিষ্ঠন্ যত ফলং প্রাপ্সোতি 

তচ্ছগু বৃদ্ধীতি। বুদ্ধযুক্তঃ সমত্বকম্মবিষয়য। বুদ্ধ্যা যুক্কো- 
'ুদ্ধিযুক্তঃ সজহাতি পরিত্যজভি, ইছ্ান্মিন লোকে উভে সুকৃত- 

দুঙ্কতে পুণ্যপাঁপে সববগুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপপ্রদ্বারেণ যতঃ তন্মাৎ সমস্ব- 

মু্িবোগার যুজ্যস্ব ঘটন্ব যোগোহ্ কর্ুন্থ কৌশলং স্বধর্্মাখ্যেষু 

কম্মযু বর্ডমানত্য যা সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমত্ববুষ্ধিরীশ্বরাপপিতচেতত্তয়া 



৪৯ জমন্তগধ্ধগীতা 1 

কর্ণজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত। মনীষিণঃ। 

জম্মবন্ধবিনির্ঘ্তাঃ পদং গচ্ছন্তযনাময়ং ॥ ৫১ ॥ 

যদা তে মোহকলিল- বুদ্ধিরব্যতিতরিষ্যতি। 
তদা গন্ভাসি নির্রেদংআতব্যস্ত শ্রুতস্য চ ॥৫২। 
ুৎকৌশলং কুশলভাবন্তদ্ধি কৌশলং যদন্ধনম্বভাবান্যপি কম্্মীণি 
সমত্বুদ্ধযা ম্বভাবাৎ নিবর্তস্তে তন্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্কোভৰ 

ত্বং॥ ৫০ ॥ 

ষম্যাৎ কর্মজমিতি। কম্মজং ফলং ত্যক্তেতি ব্যবহিতেন 

সম্বন্ধঃ ইঠ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কম্মজং ফলং কর্মভ্যোজাতং বুদ্ধি- 
যুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সস্তে/হি বন্মাৎ ফলং ত)ক্ত।| পারত/)জ্য 
মনীষিণোজ্ঞানিনোভূত্বা জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ জন্মৈব বন্ধোজন্স- 

বন্ধত্থেন বিনিমুক্ত1ঃ জীবস্তএব জন্মধস্ধাৎ বিনির্বস্তাঃ সন্তঃ 

পদং প্রমংবিষ্ণোর্তোগাথ্যং গচ্ছত্যনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিত- 

মিত্যর্থঃ। অথবা বুদ্ধযোগান্ধনগয়েত্যারভ্য পরহার্থদর্শনলক্ষ- 
পৈৰ সর্বতঃ সংপ্ুতোদকন্থানীয়া কম্মষোগজ1 সব্বশুদ্ধির্দশিতা 
সাক্ষাৎ সুকৃতদ্রক্কতপ্রহাণাদিহেতুতবশ্রবপা্ ॥ ৫১ ॥ 

যোগান্ুষ্ঠানজনিতসতশুদ্ধিজা বুদ্ধিঃ কদ। প্রাগ্প্যতইভ্যুচ্যতে 
যদেতি। যদ! যম্মিনকালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকম- 

বিবেকরূপংকালুষ্যং যেনাস্বানাস্মবিবেকবোধংকলুষীকৃত্য বিষয়ং 
গ্রত্যস্তঃকরণং পরবর্তীতে ওতে গুব বুদ্ধির) তিতরিষ্যতি ব্যর্তি: 

ক্রমিষ্যতি অতিশুদ্ধতাবমাপত্শতইত্যথঃ, তদা তাশ্মুন কালে 
গন্তাসি প্রাপ্স্যস |নর্কেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্ত শ্রতন্ত চ. তদ। 
শ্রোভব্যং শ্রতঞ্চ তে |নক্ষলং গ্রতিপদ্যতইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫২॥ 



ছিতীয়াধ্যায় | ৪১ 

শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদ স্থাস্থতি নিশ্চল 1, 
সমাধাবচলা৷ বুদ্ধিত্তদা! যোগমবাপ স্মসি ॥ ৫৩ ॥ 

অর্ভভুনউবাচ। 
স্থিতপ্রজ্ঞস্য ক] ভাষা! সমাধিস্থস্য কেশব। 

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কি 

শ্রীভগবানুবাচ। 
প্রজহাতি যদ। কামান্ সর্বধান্ পার্থ মনোগতান্। 
. মোহকলিলাত্যয়দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকজপ্রজ্ঞঃ কদাকর্শযোগ- 

অংফলং *পরমার্থযোগমবাপ্দ্যার্মীতি চে, তচ্ছ্ণু শ্র/তবিগ্রতি- 
পন্নেতি। শ্রাতাবপ্র/তপন্না অনেকসাধ্যসাধন বন্ধবন্ধপ্রকাখন- 

শ্রতৃভিঃ শ্রবর্ণৈর্বপ্রতিপন্না নান। প্রতিপন্ন অধ্যাত্মশান্ত্রাতারক্ত- 

শান্ত্রস্যেত্যথ* শ্রতাবপ্তা তপন্ধা। (বাক্ষণ্ড। সতী,তে তব বু!দ্ধর্যদ। 

যাম্মন্ কালে ছথাস্যতি স্থরীতূত] ভাবব্যাত নিশ্চল (বঙ্ষেপচল- 

নবাঙ্জত] ঞতী সমাধোৌ সমাধীয়তে 1চতমম্মান্নাত সমাধিয়াত্মা_ 

'তান্সস্নাত্মনীত্যেতর্ধচলা তত্রাপি |বকল্পবার্জতেতে)তন্দ্ধিরস্তঃ 
করণং তদা,তা"্মন্ কালে যোগমবাগ্যাস ববেকগ্রজাং সমাধং 

গ্রাঙ্গ্যাস ॥ ৫৩। 

অন্নবাজং প্রাতলভ্যাজ্জুন উবাচ জন্ধসমা1ধএঞ্জন্ত * লক্ষণ- 

বুভুৎসঙ্না, [্থভপ্রজ্ঞন্তোত। কা ভাষা 1কং ভাষণং বচনং 

কথমসৌ পৰৈভাষ্যতে সমাধস্থম্, ঈমাধো . স্থতস্ত কেবশব 
থতধাঃ [্তএজম্চ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত কিমাসীত ত্রজেত 
[কিং বিদ্কাধণং অজ্জনং বাতন্ত কিং কথা মত্যথঃ ॥ ৫৪। 

স্থতপ্রজগ্ত লক্গগমলেন প্লোকেন পুচ্ছাত, যোহাদিত্এব 



৪২ ভ্রমন্তগবদগীত1। 

আত্মন্যেবাত্বন] তুষটঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫। 
ছুখেষ্ নুদিগ্রমনাঃ স্বখেষু বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্্ম নিরুচ্যতে ॥ ৫৬। 

সংন্স্ত কন্মীণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃতোযূশ্চ কর্দমযোগেন 
“্য়োঃস্থিত প্রজ্ঞস্তেতি, প্রজহাতীত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্ডিপর্ধ্যস্তং 

স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণংসাধনঞ্চোপদ্দিশ্ততে সব্বত্রৈব হৃধ্যাত্মশাস্ত্রে ক্ৃতার্থ- 

লক্ষণানি যানি তান্যেব সাবনান্যপদিশ্যস্তকে বত্বসাধ্যত্বাৎ যানি 

যত্তসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি ভব্ান্ত তানি ভগবানুবাচ। 
প্রজহাতী1ত। প্রজহাতিপ্রকষেণ জহা।ত পাদ্ত্যজাত যদ। থ1ম্মন্ 

কালে সর্ধান্ সমস্তান্ কামান্ হচ্ছাভেদাণু হে পাথ মানাগতান্ 

মনসি প্রবিষ্টান্ হাদ গ্রাৰষ্টান্ সব্বকামপরিতযাগে তুষ্টিকারণা- 

ভাবাচ্ছরী রধারণানিাঁমন্ত শেষেচ সত্যুন্মন্তপ্রম্ভ্ুস্যেব প্রৰৃতঃ 

প্রাপ্তেত্ত ডউচ্যতে আত্মানি এব প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবাস্মান। 

স্বেনেধ বাছ্যলাভান্রপেক্ষস্ত; পরমাথদশনামৃতরসলাভেনান্য- 

স্মাদলং প্রত্যয়বান্ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্থৃতা প্রতিষ্টিতাত্ানা স্বাববেকজা 

প্রজ্ঞা যস্যসস্থিতপ্রক্তো[বন্ধাং স্তদে চ্যতে ত্যক্ৃপুক্রবিত্তলোকৈষণঃ 

সংন্যাসী আত্মারামঃ আত্মক্রীড়ঃ্ছিত প্রজ্ঞ এত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥. 

কিঞ্চ হুঃখোঘি।ত। হুঃথেঘাধ্যাত্বকা।দঘুগ্রাপ্ডেযু নোত্বিশ্ং 

ন প্রক্ষাভতং ছঃখগ্রাপ্ডো। মনোবজ্য সোবমন্াদ্বপ্নমনাঃ তথা স্থথেযু 

প্রাপ্তেযু বিগতা স্পৃহা তৃ্ণাযস্য না।গ্র/রবেন্ধনাদ্যাধানে সুখান্য' 

মুৰপ্ুতে সবিগতস্পৃহঃ বাঁতরাগভয়ক্রোধঃ রাগশ্চ ভয়ঞ্ ক্রোধস্চ, 

রাগভয়ক্রোধাঃ বীতা বিগতাঃ রাগভয় ক্রোধাঃ যন্মাৎ সবীতরাগ-. 

ভয়ক্রোধঃ স্িতধীঃ শ্থিতপ্রজ্ঞোমুনিঃ সংন্যাসী তদ্দোচ্যতে ॥৫৬। 
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যঃ.সর্বব্রানভিস্সেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং। 

ন্যাভিনন্দতি ন দেস্টি তদ্য প্রজ্ঞ! প্রতিঠিতা | ৫৭ 
যদা সংহরতে চায়ং কৃর্পোহঙ্গানীব , সর্ব্বশঃ। 
ইন্ডিিয়াশীক্দ্রিয়ার্থেত্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ৷ ৫৮। 

বিষয়াবিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহংপ্যস্য পরং দৃষ্ট] নিবর্ততে | ৫৯। 

, কিঞ্চ বঃসর্বব্রেতি। যোমুনিঃ সর্বত্র দেহজীবিতা।দ্ঘপ্যন 
ভিন্নেহঃ স্সেহব।জ্জত;তত্তত প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছভমণ্ডতং ঝা 

লব্ধ! নাঙ্নন্দাত ন ঘ্ধেষ্টি শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হষ্যত্য- 

শুভঞ্চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ইত্যথঃ, তস্তৈবং হর্ষবিষাদবর্জিতস্ত 

বিবেকজ। প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত ভবাতি ॥ ৫৭ ॥ 

কঞ্চ যদা সংহরত ইতি। যদ সংহরতে সম্যক উপসংহরতে 

চায়ং জ্ঞানানষ্ঠায়াং প্রবুত্বোয়তিঃ কুন্মোঙ্গানীব সর্বশঃ যথ। 

কুর্মোভয়াৎ স্থান্তঙ্লীন্যপসংহরতি সর্বতঃ এবং জ্ঞাননিষ্ঠইন্দ্রি- 
যাণীক্দিয়ার্থেভ্যঃ সব্ববষয়েত্যউপসংহরতে তশ্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতে- 

ত্যুক্তার্থং বাক্যং॥ ৫৮॥ 

তত্র বিষয়াননাহরতআতুরস্তাপি ইন্জিয়াণি নিবর্তপ্তে কৃর্মোঙ্গা- 
শীব সংহিয়তে ন তু তদ্দিয়োরাগঃ সকথং সংহত ইত্যুচ্যতে 
বিষয়াইতি, ষদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতার্শন ব্যয়শববাচ্যানীন্দিযাণ্য- 

ধূবা বিষয়াএব নিরাহারস্ত অনাহ্রয়মাণবিষয়ন্ত দেহিনঃ কষ্টে 

তপাঁস স্থিতন্ত মুরখস্তাঁপ নিবর্তন্তে, দেহিনোদেহবতঃ রসবর্জং 
রসোরাগোবিষয়েফু যঃ তং বজ্জীয়ত্বা রসশবোরাগে প্রািদ্ধঃ 
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যততোহ্যপি কৌত্তেয়ঃপুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। 
ইন্ড্রিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভংমনঃ। ৬০। 

তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্তআপীত মণপরঃ। 

বশে হি ষস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৬১। 
ধ্যায়তোবিষযান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ্পজারতে। 

স্বচছছনাতঃ স্বরষেন প্রবৃত্োরসিকোরসজ্ঞইত্যাদি দর্শনাৎ সোপি 
রসোরধুনরূপঃ হুক্ষোহস্ত যতঃ পরং পরমার্থতত্বং ব্রহ্ধ দৃষ্টেপ- 

লভ্যাহমেব তাদতি বর্তমানস্ত নিবর্ততে নির্ধাজং [যষয়বিজ্ঞানং 

সংপদ্যতে ইত্যর্থঃ নাসভি জম্যগর্শনে রস্ত উচ্ছ্দেম্তস্মাৎ 

সম্যপর্শনান্মিকায়াঃ হৈ্য্যং কর্তব্যমিত্যভিগ্রায়ং ॥ ৫৯ ॥ 

সম্যগ্দর্শনলক্ষণং প্রস্তান্ছৈর্য, চিকীর্যতা আদাবিভ্রিক্কাণি 

স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি যম্মাতদ্নবস্থাপনে দোষমাহ যততইতি। 

যততঃ প্রযত্বং কুর্বতোপ হি যয্সাৎ অপি কৌস্তেয় পুরুষন্ত 
বিপাশ্চতোমেধাবনোপীত ব্যবহীতেন সন্বন্ধঃ ইন্দ্রিয়াপপ্রমা* 

থীনি প্রমথনশাপানি [বষয়াভিমুখং হি পুরুষ [বক্ষোভয়স্তযা- 
কুলীকুক্স্ত্যাকুলীকৃত্য চ হরাণ্ড প্রসভং প্রসহ্ প্রকাশমেৰ 

পন্ততো বৰেকা বজ্ঞানযুক্তৎ মনোয়তস্তস্মাৎ। ৬%। 

তানী(ত। তান সর্বা।ণ সংষম্য সংযমনং ৰশকরণং 

কৃত্বা যুক্তঃ সমাহতঃ অঙ্স্যাসী মত্পরোংয়ং বাসুদেবঃ সর্ব- 

প্রত্যগাত্ম। সরোযস্ত সমঙপত্ুঃ নান্যোহং তন্মাদিত্যাসীতে 
ত্য্থ এবমাসীনন্ত যতেব্বশে |হ যস্তেত্ত্রিয়াণি বর্তস্তে অত্যাস 

বশাং তন্ত প্রজ্ঞা প্রাতিভিত। । ৬১। 

অথেদানীং পরাভাবষ্যতঃ ৪সর্বানথমুলমিঘমুচ্যাতে ধ্যার়ত 
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সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥ 
ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহীৎ ম্মৃতিবিভ্রমঃ | 

স্মৃতিভ্রং শাছ্দ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি | ৬৩। 

রাগছ্ধেষবিযুক্তৈস্ত বিষয়ানিক্দ্িয়ৈশ্চরন্। 
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্ম। প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ . 

ইতি। ধ্যায়তাশ্চস্তয়তোবিষয়ান্ শবাদিবিষয়বিশেষান আলো- 

চয়তঃ পুংসঃ পুরুষন্ত সঙ্গ আসক্তিঃ প্রীতিঃ তেষু বিষয়েষ,পজা- 

,য়তে উৎপদ্যতে সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে কামঃ 

ভৃষ্) তম্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোভি- 

জায়তে | ৬২ ॥ 

ক্রোধার্ভবতি সংমোহঃ সংমোহোবিবেকঃ কার্ধযাকার্য্য বিষয়- 

বিভ্রমঃ ভবতীতি সংবধ্যতে তুদ্ধো2হি সংমৃঢ়ঃ সন্গুরুমপ্যা- 
ক্রোশতি সংমোহাৎ স্বৃতিবিভ্রমঃ শান্ত্রাচার্য্যোপদেশাহিতসংস্কার- 

জনিতায়াঃ স্থৃতেঃ স্যাঘিভ্রমোত্রংশ: ন্মত্যুৎপত্ভিনিমিত্তপ্রাপ্ডো 
অনুৎপত্তিস্ততঃ শু তিত্রংশাত্ত, বুদ্ধের্নীশ: কার্ধ্যাকাধ্্যবিষয্পবিবে- 
কাযষোগ্যতা অন্তঃকরণন্ত বুদ্ধের্নাশউচ্যতে বুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্ততি 

তাবদেব হি পুরুষোযাবদস্তঃকরণং তরদীয়ং কার্ধ্যাকার্য্যাবিষয়- 
বিবেকযোগ্যং, তদযোগ্যত্বে ন&এব কুরুযোভবত্যতঃ তন্যাত্তঃ- 
করণন্ত বুদ্ধেনাশাৎ প্রণশ্তুতি পুরুষার্থাযোগ্যোভবতীত্য্থঃ ॥৬৩॥ 

সর্ববনর্থনত মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানমথেদানীং মোক্ষকারণ- 

, মিদমুচ্যতে রাগঘেষেতি। রাগন্বেষবিমুক্তিঃরাগশ্চ ঘেষশ্চ রাঁগ- 

দ্বেষৌ তৎপুরঃসর! হীন্দিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকীতত্র যোমুমু- 
সুর্তবতি সতাভাং বিমুক্ধৈ: শ্রোত্রাদিভিরিজ্জি যৈর্কিয়ান্বর্জ নী- 
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প্রসাদে সর্বছুঃখানাং হানিরস্যোপকজায়তে। 
প্রসম্মচেতসোহাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুস্তস্য ভাবন! 

ন চাভাবয়তঃ শাস্ভিরশাস্তস্য কুতঃ স্থখং ॥ ৬৬॥ 
ইন্জিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে। 
য়াংস্চরন,-পলভমানঃ আত্মবস্তৈরাত্মনোবস্তানি বশীভূতানি 
তৈরাত্মবশ্ৈব্বিধেষাত্ম্ চ্ছাতোবিধেয় আত্মানস্তঃ করণং যণ্ড সোক্পং 

প্রসাদমধিগচ্ছতি প্রসাদঃ প্রসন্নতা। স্বাস্থ্য; ॥ ৬৪ ॥ 

গ্রসাদে সতি কিং স্তাদিত্যুচ্যতে প্রসাদইীতি। প্রসাদ সর্ব- 

দুঃখানাৎ আধ্যাত্মিকাদীনাং হা1নবি্বনাশো হত যতেরুপজায়তে 

কিঞ্চ প্রশম্মচেতম; স্বচ্ছান্তঃকরণগহিযন্মাদাগুশীদ্রং বুদ্ধিঃপর্যব- 

তিষ্ঠতে আকাশামব পাঁর সমস্তাৎ অবাঁতষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈৰ 

নিশ্চলীভবতাত্যর্৫থঃ, এবং গ্রসন্নচেতসোহবস্থিতবুদ্ধেঃ কতকৃতাতা 

যতজ্ঞম্মাত্রাগছেব 1বমুক্ঞরান্দ্রয়ৈ: শাস্ত্রাবিরুদ্ধেধর্জনীয়েষু যুক্তঃ 

সমাচরোদতি বাক্যার্থঃ॥ ৬৫ ॥ * 

সেষং প্রসন্নত। স্ত,যতেনান্তীতি। নাস্তি ন বিদ্যতে ন 

ভবতীত্যর্থঃ বু'দ্ধরাত্বম্বরূপবিষয়া অযুক্তস্তাসমাহিতাস্তঃকরণস্য 

ন চাযুক্তস্যেতি ন চাস্য অযুক্তস্ত ভাবন! আত্মভ্ঞানাভিনিবেশঃ 

তথ! চ নাস্য ভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ধতঃ শাস্তিকুপ- 

শমোন বিদ্যতে অশান্তস্য ফুতঃহুথং হীন্দ্িয়ানাং হি বিষয়সেবা-' 
তৃষ্ণাতোনিবৃ।ভর্যা তৎসুথং ন বিষয়বিষয়। তৃষ্ণা, হুঃখমেৰ ছি সা, 

ন তৃষ্কায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমান্তমাপ উতৎ্দ)তইত্যর্থ; ॥ ৬৬ ॥ 

অযুক্তন্ড কন্মাছ, ছর্দািত্যুচ্যতে হীন্্রব্যাপামিতি। ইন্দ্রি- 
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তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥ 
তম্মাদ্যস্য মহাবাছে। নিগৃহীতানি সর্বশঃ। 
ইক্ডরিয়াণীন্দরিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রক্ঞ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥ 
ষ! নিশ। সর্বভূতানাং তস্তাং জাগর্তি সংযমী | 

যস্তাংজাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯% 
যাণাং ছি যম্মাৎ চরতাং স্ববিষবেষু প্রবর্তমানানাং ষম্মনোস্থ" 

বিধীষতে অন্ুপ্রবর্ততে তদিক্দ্রিষবিষষবিকল্পনেন প্রবৃত্ত ংমনোহ- 

হ্যষতেরহরতি প্রজ্ঞামাত্ম নাত্মবিবেকজজাং নাশঘতি, কথং, বাযুর্না- 

বমিবাস্তস্থ্যদকে জিগমিবতাং মার্গাদ্দ্ধত্যো ্মার্গে থ। ৰায়ুর্নাবং 
প্রবর্তযত্যেবমাআবিষযাৎ প্রজ্ঞাং হুত্বা! মনোবিষষাং করনাং 

করোতি ॥ ৬৭ ॥ 

যততোহীত্যুপন্যস্তত্তার্থান্তানেকধোপপত্তিমুক্তা তথ্ধার্থমুপ- 
পাদ্যোপসংহরতি তন্মা্িতি । ইন্দ্রিষাণাং প্রবৃতৌ দোষউপ- 
পাদিতোযস্মাৎ তম্মাৎ যন্ত যতেঃ ছেমহাবাহে। নিগৃহীতানি 

সর্বশঃ সর্ব প্রকারৈমানসাদিভেদৈরিক্দ্িগাণীক্িবার্থেভাঃশব্বাদি কা 
স্তস্তপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥ 

যোয়ং লৌকিকোবৈদিকশ্চব্যবছারঃ সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য- 
স্থিতপ্রজ্ঞম্যাবিদ্যা কায্যত্বাদবিদ্যানিবুত্তৌী নিবর্ততেইবিদ্যায়াশ্চ- 
বিদ্যাবিরোধান্নিবৃত্তিরিত্যেত মর্থং স্ফটাকুর্বন্লাহ যা! নিশেতি যা 

নিশা রাত্রিঃ সর্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃ স্বভাবত্বাৎ নিশ। 

সর্বেষাং ভূতানধি সর্বভূতানাং, কিং তৎপরমার্থতত্বং স্থিত প্রজঞন্ত 
বিষয়োষথ! নক্তঞ্চরাপামহুরেব সদন্যোেষাং নিশাভবতি তন ক্রধচ- 

রস্থানীয়ানাং অক্ঞানিনাং সর্বহূতাঁনাং নিশেব নিশা! পরমার্থ 



৪৮ শরীমস্তগবগীতা৷ । 

আপূর্যমাণমলচপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ। 
তত্বাগোচরত্বাদতদ্বন্ধীনাং,।. তস্যাং পরমার্থতত্বলক্ষণায়াং 
অজ্ঞাননিজ্ত্রারাং প্রবুদ্ধোজাগর্তি সংযমী সংষমবান্ জিতেক্ক্রিয়ো- 

যোগীত্যর্থঃ, যস্যাং গ্রাহাগ্রাহকভেদলক্ষণাস্বামবিদ্যানিদ্রায়াং 

্রন্থপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যুচ্যতে যস্যাং নিশায়াং 
প্রন্ুপ্ডাইব স্বপ্নদশঃ সা নিশী অবিদ্যারূপত্বাৎ পরমার্থতত্বং 
পশতামুনেরতঃ কর্্াণ্যবিদ্যাবস্থাযামেব চোদ্াস্তে ন 

বিদ্যাবস্থাপ়াং বিদ্যায়াং হিসত্যামুদিতে সবিতরি শার্বকরমিব তষঃ 

প্রণাশমুপগচ্ছতাবিদ্য। প্রাণিদ্যোত্পত্বেরবিদ্য1 প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্য- 

মাখাক্রিয়াকারকফলভেদরূপ। সতী সর্বকর্মমহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে 
'নাপ্রমাপবুদ্ধয। গৃহ্মাণায়াঃ কর্্মহেতুত্বোপপন্ভিঃ প্রমাণভূতেন 

বেদেন মম চোদিতং কর্তব্যং কর্ধ্েতি ছি কর্মণি কর্তী প্রবর্ততে 

নাবিদ্যাম।ত্রমিদ ং সর্বং নিশেবেতি যন্ত তু পুনর্নিশেবাবিদ্যামাত্র- 

মিদং সর্বং ভেদজাতমির্তি. জ্ঞানং তন্তাত্মজ্ঞস্ত সর্ব্বকর্মসংন্তাস- 

এবাধিকারোন প্রব্ভৌ তথা দর্শয়িষ্যতি তত্থদ্ধরস্তদাস্মানইতা- 
দিন৷ জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তন্ত|ধিকারঃ তত্রাপি প্রবর্তক প্রমাশা- 

ভাবে গ্রবৃত্তেরনুপপত্তির্িতি চেৎ ন স্বাত্মবিষয়ত্বাদা্ববিজ্ঞানস্য 

ন হাজয্মনঃ স্বাস্মনি প্রবর্তক প্রমাঁণাপেক্ষতা আত্মত্বাদেব তত্ত- 

ত্বাচ্চ সর্ব প্র যাণানাং প্রমাণত্বন্তন হ্যাত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ 

প্রমাণ প্রমে্রব্যবহারঃ সম্ভবতি প্রমাতৃত্বং হ্যান্বনোনিবর্তয়ত্যস্তং 

প্রমাণং' নিবর্তয়দেব চাপ্রষাণীভবতি স্বপ্রকাল প্রমাথমিব. 
প্রবোধে লোকে চ বন্তধিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ প্রমাণস্ত 
তন্মাৎ নাস্মবিদঃকর্মণ্যধিকরইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬৯ ॥ | 

বিছ্যস্ত্য-ক্তৈবণস্য স্থিতপ্রজ্ঞদ্য হতেরেব মোক্ষগ্রাপ্ডিরনত্ব- 
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তদ্বৎকামাষং প্রবিশস্তি সর্ব্বে' ' 

সশান্তিমাপ্ধোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥ 

বিহাষ কামান্ যঃ সর্ধবান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পুহঃ | 
নির্মমোনিরহঙ্কারঃ সশান্তি মধিগচ্ছতি ॥ ৭১॥ 
এষ ব্রাঙ্ী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্থতি ৷ 
সংশ্তাসিনঃকাম কামিনইত্যেতমর্থং দৃষ্টীস্তেন প্রতি পাদস্বিশ্যন্নাহ 

'জাপুর্ষ্যেতি। আবুর্ধামাণমন্তিরচল প্রতিষ্ঠং অগলতন্ব। প্রতিষ্ঠা- 
অবস্থিতিযন্ততমচলপ্রতিষ্ঠংসমূদ্রমাপঃসর্ক তোগতাঃশ্রবিশস্তি স্বা্ব- 

স্থমবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বং তদ্বৎ কামাবিষয়সন্িধাবপি সর্বত- 

ইচ্ছাবিশেষায়ং মুনিং সমুদ্রমিবাপোহৰিকুর্ববস্তঃ প্রবিশত্তি সর্ব 

জাত্মন্যেব প্রলীয়স্তে ন স্বাত্ববশং কুর্ধস্তি সশাস্তিং মোক্ষং 

প্রাপ্রোতি নেতরঃ কামকামী কাম্যন্তইতি কামাঃ বিষয়ানস্তান্ 

কাময়িতুং শীলং যদ্য সকামকামী নৈৰ প্রাপ্োতীত্যর্থঃ ॥ ৭* ॥ 
যন্মাদেবংতন্মাৎ বিহায়েতি। বিহার পরিত্যঞ্জা কামান্ 

যঃ সন্ন্যাপী সর্বনশেষতঃ কাত্ন্যেন চরিত জীবনমা এচেষ্টাশেষঃ 

 পর্ধ্যটতীত্যথঃ নিল্পৃহঃ শরীর জীবনমাত্রেপ নির্গত! স্পৃহাষস্য 
সনিম্পৃহঃ সন্ নির্মমইতি মমত্ব বর্জ তঃ শরীরজী বনমাত্রাঙ্ষিত্রপরি- 
গ্রহেপি মমেদমিত্যভিনিবেশবজ্জিতিঃ নিরহঙ্কারোবিদ্যা বা দি- 

নিমিত্বাত্বসন্তাবনারহিতইত্যর্থঃ সএবভৃভঃ স্থিত প্রজ্ে। ব্রহ্ষাবিচ্ছাস্তিং 
সর্বগংসারহঃখোপরমত্গক্ষণাৎ নির্বাণ্রখ[মধিগচ্ছতি প্রাপ্ধোতি 
বঙ্গভুতোভব্তীত্যর্থঃ | ৭১ ॥ 

. সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্ত,য়তে এবা ত্রক্গীতি। এবা যথোক্তা ব্রাঙ্গী 

্রদ্ধশি ভবেয়ং স্থিতিঃসর্বকর্ম সংনস্য ব্রহ্ম ্বপেখৈবাবগ্থানমিং 



৫৩ শ্মন্তগ বাঙগীতা । 

স্থিত্বাস্যা মস্তকালেহপি ব্রঙ্গনির্ববাণমুচ্ছতি ॥৭২॥ 

ত্যেতৎ হে পার্থ নৈনাং স্থিতিৎ প্রাপ্য লত্ভ। বিমুহতি ন মোহং 

প্রাপ্রোতি স্থিত্বাদ্যাং স্থিতৌ ব্রান্মাং যথোক্তায়ামস্ত কালেপি 

অস্তে বয়স্যপিব্রক্ম নির্বাণং ব্রহ্গনির্বতিং মোক্ষমৃচ্ছতি কিমু 

বক্তব্যং ব্রহ্মচর্ধযাদেব সন্নংস ষাবজ্জীবং যোব্রক্ষণ্যেবাবতিষ্ঠতে 

 সব্রক্ষনির্বাপযৃচ্ছতীতি ॥ ৭ষ॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহত্ব্যাং' সংহিতায়াং বৈষাসিক্যাং 

ভীন্ষপর্র্বণি জ্ীভগবদগী তাঁহুপনিষতৎ সুত্রক্ষবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে 

প্রীকষ্ণর্জুনদ বাদে সাংখ্যযোগোনাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ। 
শাস্তি ভজন 

ইতি শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ | 



চি 

তৃতীয়াধ্যা়। 
অর্জুন উবাচ। 

জ্যাযসী চে করন্্নণস্তে মত! বুদ্ধির্জনার্দন। 

তৎ কিং কর্ণ ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥১। 

শান্ত্রস্য প্রবৃতিনিবৃত্তিবিষযতৃতে' ঘ্ধে বুদ্বী ভগবত নির্ধিষ্টে 
সাংখ্যবুদ্ধির্োগবৃদ্ধিশ্চ, তত্র প্রন্জহাতি যদা কামানিত্যারভ্যা- 

ধ্যায়পরিসমাণ্েঃ সাংখ্যবুদ্ধযাশ্রিতানাং সংন্যাসকর্তব্যতামুজ 1 

তেষাং তত্িষ্টতয়ৈ চ কৃতার্থতোক্তৈষ। ব্রাহ্মী স্থিতিরিত্যর্জুনায 

চ কর্্মণ্যেবাধিকারত্তে মা তে সঙ্জোত্বকর্মণীতি কর্মে কর্তব্য- 

মুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য, ন ততএব শ্ররেয়ঃপ্রাপ্ডিমুক্তবান্, 
তদ্দেতদালক্ষ্য পর্য্যকুলী ভূতবুদ্ধিরজ্জুনউবাচ, কথং তক্তার 

শ্রেযষোহর্থিনে যৎ সাক্ষাৎ শ্রেরঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাং 

শ্রাবয়িত্ব মাং কর্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্যেণাপ্যনৈকা- 
স্তিকশ্রেক্সঃপ্রাপ্তিফঙে নিযুগ্যাদিতি যুক্তঃ পর্যযাকুলীভাবোহ- 

জ্দুনস্য £তদনুরূপশ্চ প্রশ্নোজ্যার়সী চেদিত্যাদি প্রশ্নাপাকরণ- 
বাক্যঞ্চ ভগবতোযুক্তং যথোক্কং বিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে। কেচিত্ব- 

জ্ুনস্য প্রশ্নীর্থমন্তথা কল্পযিত্বা তত্প্রতিকূলং ভগবতঃ 
প্রতিবচনং বর্ণযস্তি, ষথ। চাস্বনা সন্বন্ধগ্রন্থে গাঁতার্থোনিরপিতঃ 

তথপ্রতিকূলঞ্চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনরোরর্৫থং নিরূপরস্তি, কথং 

তনুর সঙ্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সর্কেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্শাণোঃ সমুচ্চবো- 
গীতাধাম্রে নিরপিতোর্থইত্যুক্তঃ পুনর্বিশেষিতঞ্চ যাবজ্জীৰং 
শ্রৃতিচোদিতানি কর্ধাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জানাম্মোক্ষুঃ 



৫২ ভীমস্তগব্গীতা।। 

প্রাগ্যতে ইত্যেতদেকান্ডেনৈৰ প্রতিষিদ্ধমিতীহু স্বাশ্রমবিকলং 
দর্শয়ত৷ যাবজ্জীবং শ্রুতিচোদিতানামেব কর্ণাং পরিত্যাগউক্তঃ 

তত কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমজ্জুনায় বন্নাস্তগবান্ শ্রোতা বা কথং 
বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ তত্রৈতৎ স্যাৎ গৃহস্থানামেৰ শ্রোতকর্শ- 
পরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানাম্মোক্ষঃ প্রতিবিধ্যতে ন ত্বাশ্র- 

মাস্তরাণামিত্যেতদপি পুর্ধোত্তরবিরুদ্ধমেব, কথং সর্বাশ্রমিণাং 

জ্ঞান কর্্মণোঃ সমুচ্চযোগীতাশান্ত্রে নিশ্চিতোর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায়েহ 

কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানাম্মোক্ষঃ বয়াৎ আশ্রমান্তরাণাং 

অথ মতং শৌতকর্মীপেক্ষয়ৈতদঘচনং কেবলাদেব জ্ঞানাৎ শ্রোত- 

কর্শরছিতাৎ গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতইতি তত্র গৃহস্থানাং 
বিদ্যমানমপি ম্মার্ং কর্মাবিদ্যমানবছুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেৰলাদ্দি- 

ত্যুচ্যুতে ইত্যেতদপি বিকুদ্ধং কথং গৃহস্থ স্যৈব স্থার্ভ কর্ম সমুচ্চি- 

তাৎ জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে ন ত্বাশ্রয়াস্তরাণামিতি কথং 

বিবেকিভিঃ শক্যমবধারযিতুং কিঞ্চ বদি মোক্গসাধনত্বেন 
্মার্তানি কর্মদাণ,দ্ধ রেতসাং সমুচ্চীয়স্তে তথ গৃহস্বস্তাঁপ ইয্যতাং 
স্মার্তিরেব সমুচ্চযোন শ্োতৈ» অথ শ্রোতৈঃ ম্মাতৈশ্চ গৃহস্থ- 

স্বৈব সমুচ্চযোমোক্ষায়োদ্ধীরে তসাং তু স্মার্ভকর্মমাত্রসমুচ্চিতাৎ 

ভ্তাপান্মোক্ষইতি, তত্রেবং সতি গ্ৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাৎ শ্রোতং 

শ্বার্তঞ্চ বহুহুঃখরূপং কর্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ, অথ গৃহস্থস্যৈ 

ৰায়্াসবাহুল্যাৎ তৎকারণান্মোক্ষঃ স্যান্নাশ্রমাস্তরাণাঁৎ শ্তনিত্যা- 

নিত্যকর্মরছিতত্বাদিতি * তুদপ্যসৎ সর্বোপনিষৎস্থিতিহাসপুক্লাণ 
ঘোগগাজেযু চ জানাদতেন, মুসুক্ষোসর্বকর্মসংন্যাস্বিধানাদাশ্রম- 
বি কর্সসমুচ্চয়ুবিধানাচ্চ শ্রতিস্থত্যোঃ সিদ্ধস্তর্হি এসর্ক)শ্রমিণাং 

জানকম্্থণোঃ সমুচ্চয়োন মুমুক্ষোঃ সর্ধকর্্মসংন্যাসবিধানাৎ 



ভৃতীক্াধ্যায়। | ৫৬ 

গুজৈষণায়াবিত্বৈষাণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ [বুঃখায়াথ ভিক্ষাচর্যং 
চরস্তি, তন্বাৎ সংন্যাসমেধাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ ন্যাসএবাত্য- 

রেচক্সদিতি ন কর্মণা ন গ্রজয়। ধনেন ত্যাগেনৈকে- 

হ্মৃতত্বমানগুরিতি চ ক্রহ্গচর্ধ্যাদেব প্রত্রজেদিত্যাদ্য'ঃ ক্রতয়ঃ 

ত্যজ ধর্ম্মমধর্শঞ্চ উতে সত্যান্ততে ত্যজ, তেন ত্যান্জসি 
তংত্যজ, সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট। সারদিদৃক্ষয়া। প্রন্তজস্ত্য- 
কতোম্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাইতি বৃহস্পতিঃ পরমা- 
স্বনি যোরক্তোযোরক্রো২পরমাত্তবনি সরট্বষণাবিনির্শ, কঃ সকৈক্ধ্যং 

ভোক্ত,মর্তি, কর্মরপা! বধ্যতে জন্তর্বিদ্যয়] চ বিমুচ্যতে। তশ্মাৎ 
কর্ম্ম ন কুর্বস্তি যতয়ঃ পারদর্শিনই তি শুকানুশাসনং, ইহাপি ৮ 
সর্ধ্কর্মীণি মনসা সংন্তস্যেত্যাদি, মোক্ষস্ত চাকার্য্যত্বাদুতুক্ষোঃ 

কর্মান্র্থক্যং নিত্যানি প্রত্যবায়পরিহার্থানীতি চেৎ নাসংন্যাসি- 

বিষয়স্বাৎ প্রত্যবায়প্রাণ্ডের্ণ হুগ্নিকাধ্যদ্যকরণাৎ সংন্তাসিনঃ প্রত্য- 

বায়ঃ কলফিতুং শক্যে। যথ। ব্রন্মচারিণাং অসংন্যাসি নামপি ন তাৰ 
ন্লিত্যানাং কর্মণামভাবাদেব ভাবরপস্য প্রত্যবায়স্তোৎপত্তিঃ কল্প- 

ফিতুং শক্যা কথমততঃ সঙ্জাযেতেত্যসতঃ সজ্জন্মাসংভবশ্রুতে বদি 
বিছিতাকরণাদ্যসস্তবাখ্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রয়াদ্বেদত্তদানর্করো- 
বেদোত্প্রমাণামিত্যুক্তং স্তাৎ বিছিতন্ত করণাকরণয়োঃ ছুঃখমাত্র- 

ফলত্বাৎ তথা চ কারকং শান্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যন্ুপপন্নার্থ, কন্পিতং 

স্তান্ন চৈতদিষ্টং তন্মান্ন সংস্তাসিনাং কর্মপ্য তোজ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চ 
ান্ুপপততি জ্যায়সী চেৎ কর্মথস্তেমত। বুদ্ধিরিত্যঙ্জুনন্ত গ্রশ্ননু- 

পপতেশ্চ, যদি হি ভগবত! হবিতীয়েধধ্যাঁয়ে জ্ঞানং কর্ণ চ সমৃচ্- 
যেন স্বয়া একেনানুষ্টেয়মিত্যুক্তং স্তাৎ ততোইজ্জু নন্ত প্রশ্নোহনপ 
পল্োজ্যায়সী চেৎ কর্ণণন্তে মত। বুদ্ধিরিত্যর্জুনায় চে বুদ্ধিকর্মমণী 



€৪ শ্ীমন্তগববগা তা 

্ব়ানুঠেয়ে ইত্যুক্তে ঘা চ কর্মগোভ্যায়সী বুদ্ধিত $1ঞাতে ২1 

তৎ কিং কর্মণি,ঘোয়ে মাং নিয়োজয়সি কেশবেতি উপালস্তোবা 

প্রশ্গোবা ন কথঞ্চনোপপদ্যতে ন চাজ্জুনক্তৈব জ্যায়সী বুদ্ধির্ণানু- 

স্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তং যেন জ্ায়সী 
চেদিতি বিবেকতঃ প্রশ্মং স্তাৎ যাদি পুনরেকস্য পুরুষন্ত ভ্ঞানকর্শা-. 
খোর্বিরোধাৎ যুগ্পদন্্ঠানং ন সম্ভতীতি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগ- 

বতা পুর্বমুক্তংস্কাৎ ততোহয়ং প্রশ্নউপপর্োজ্যায়সী চেদিত্যাদিরবি- 

বেকতঃগ্রশ্রকল্পনায়ামাপ 1ভ্রপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগ্ববতঃ গ্রতিৰচনং 

নোপপদযতে ন চাজ্ঞাননিমত্তৎ ভগবৎগ্রাতবচনং বর্পনীয়ং অন্মা- 

চ্চভিন্নপুকুানুষ্টেয়ত্বেন জ্ঞানকন্মানিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচন- 

দর্শনাৎ জ্ঞানকম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্ঃ তন্মাৎ কেবলাঁদেৰ 

জ্ঞানান্মোক্ষহত্যেযোহথোনি।শচতোগীতান্্ সব্যে!-”, ৭. % চভ্ঞা-. 

নকম্মণোরেকং বদ নশ্চেত্যোত চৈকাঁবৰয়ৈব গ্ধনানুপপন্নো-' 

ভয়োঃ সমুচ্চয়্রুস্তবে কুরু কম্মেৰ তন্মাত্বমিতি চ জ্ঞাননষ্ঠা-, 

সম্তবমজ্জু নস্তাবধাঞ্জনেন দশযিষ্যতি জ্যাযসাচোদাত। জ্যায়সা 

চেদ্যাঁদচুকম্মণঃ সকাশাত্তে তব মতা আত্তপ্রেত। বুদ্ধিজ্ঞানং 

হে জনার্দন যাঁদ বুঁষ্ধকন্মণী সমুচ্চেতে হে তদৈকং শ্ররেয়ঃ 

সাধনমিতি *কন্ণোজ্যাষসী ঝুদ্ধাত কম্মণোতাঁরক্তং করণং 

বুদ্ধেরনুপপন্নং 'অজ্ঞুনেন কৃতং স্যান্ন ক তদেব তম্মাৎ ফলতো- 

[তাঁরভং স্যাৎ তথ! চ বম্মণঃ শ্রেয়ফরী তগবতোত্ত1 বুদ্ধির- 
শ্রেয়ন্বঝঞ্চ কম্ম কু!র্বতি মাং প্রাতপাপস্াত তৎ কিন. কারপমাঁতি 

ভগব্তপালস্তমিব কুর্ধধনূ তৎ কিং কন্মাৎ কর্মণি ঘোরে ক্,রে 

হিংসালক্ষণে মাধু নিয়োজয়সি, কেশবোত চ যদাহ্ তচ্চ নোগ- 
পাযতে ॥ ১৪ 



ভতায়াধ্যায় ৪৫৫ 

ব্যামিশেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে |, 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন,শ্রেয়োহহ্যাপু মাং ॥২ 

শ্রীভগবানুবাচ । 

লোকেস্মিন্ ছিবিধ! নিষ্ঠ। পুর। প্রোক্তা ময়ানঘ । 

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কন্মযোগেন যোখিনাং ॥৩। 
অথ ম্মার্ভেনৈৰ কর্ণ সমুচ্চয়ঃ সর্বেষাং ভগবতোভঃ 

অর্জুনেন চাৰধারিতশ্চেৎ তত কিং কর্মাণি ঘোরে মাং নিয়ো- 
জরসীত্যার্দ কখং যুক্তং বচন কিঞ্চব্যামিশ্রেণেতি ব্যাষিঃ 

শ্রেণেবযদ্যপি বিবিক্কাভিধায়ী ভগবান তথাপি মম মন্দবুদ্ধে- 

ব্যাঙ্টুমিশ্রমিব ভগবন্থাক্যং প্রতিভাতি তেন মম বুদ্ধিং মোহর়সী 

বেতি মম মূন্বুদ্ধের্বধ্যামোহাপনয়ায় হু প্রবৃত্তস্ত স্ত কথং মোহ- 

রন্চতোব্রবীমি বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি মমেতি| ত্বং তু ভিন্নকর্তৃ 
কয়োজনকর্মণোরেকপুক্রষানুষ্ঠানাসম্ভবং যাঁ্দ মন্যসে তত্রেবং 
সতি তত্তয়োরেকং বুদ্ধিং কর্ম বা হন্বমেবাজ্ধুনস্ত যোগ্যং 
বুদ্ধিশক্যবস্থারুরূপগ্িত নিশ্চত্য বদ ভ্রাহ যেন জ্ঞানেন কর্ণ! 
বান্যতরেণ শ্ররেয়াহমাপ্নুয়াং হতি বছুক্তং তদপি নোপপদ্যতে 
যঙ্গিহি কর্মমনিষ্ঠায়া॥ গুণভতমপি জ্ঞানং ভগবতোজং দ্যাত্বং 
কথং তয়োরেকং বদেতি একবিযটয়বাঙ্জুনস্ শুশ্রয! স্স্যান্ন হি 

* ভগঙতোক্ত মন্যতরদেব জ্ঞানকম্মগোর্বাক্ষাঁম নৈব দ্বয়মিতি 

ক্ষেনাতয়প্রাণ্ডা সন্ভবমাত্মনোমন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ ॥ ২॥ 

প্রশ্নানুরূপমেব প্রাতিবচনং শুভগবান্ৃবাচ, লোকেন্সিম্নাতি। 

লোকে আনন শান্্রার্থানুষ্ঠানাধিরুতানাং ত্রেবাকাণাং দ্বাবধা 

দিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিভিরহঠেয়তাৎপর্ধাং পুরা পুবং 



৫৬ | ্মন্তগবাগাতা। 

ন কর্দামনারস্তানৈফর্ম্যং পুরুযোহখুতে। 
ন চ সম্ঘূসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ | 

সর্ধাদৌ গ্রতাঃ হক তানাম্থ্যদযনিঃশ্রেষসপ্রাপ্ডিসাধনং 

বেছগাথসংপ্রদাযং আবিষ্কধ্বতা প্রোক্তা মষ। সর্বাজ্ছেন ঈশ্বরেণ 

হে অনঘ অপাপ তত্র ক। সা 1দ্ধবিধ। £ নিষ্ঠেত্যাহ জানেতি। 

তত্র ভ্ঞানযোগেন ভ্ঞানমেব যোগন্ডেন সাংখ্যানামাত্মবিষষ- 

বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্ষচধ্যাশ্রমাদেব কৃতসংন্যাসানাং বেদাস্ত- 
বিজ্ঞাননথনশ্চিতাানাং পরমহ্ংসপারব্রাজকানাং ব্রন্মণোষাবস্থি 
তানাঃ নিষ্ঠা প্রোক্ত1 কন্মযোগেন কন্মৈব যোগ; কন্মযোগস্ডেন 

 কন্মযোগেন যোঁগনাঃ কশ্মিণাং নিষ্ঠ] প্রোক্েত্যর্থ; যাঁদ চৈকেন 
পুরুষেনৈক ন্মৈপুরুষাথায জ্ঞানং কন্ম চ সম্মুচ্চত্যানুষ্টেষং ভগ-. 

ৰতেষ্টমুক্তং বক্ষ)মাণংবা। গীতান্থু বেদেহু চোক্তং কথমিহাজ্ুনা- 

যোপসবাষ [প্রয়ায বাঁশষ্টাঙনপুক্ুষকতৃকে এব জ্ঞান কন্মানষ্ঠে 

ভ্রযাৎ যাদ পুনরজ্নোজ্ঞানং কন্ম চ দবযং শ্রস্থ। স্বযমেবাহুষ্টাদ্য/ত 

এন্যেযাং তু 1ছনমপুব্রবাহ্ঠেষতাং বক্ষযামী?ত মতং ভগবতঃ 

কন্পোত তদ। রাগ্স্থেষবানগ্রণামভূতোভগবান্ কান্ত: সাত্ত- 
চ্চাযুক্তং, তম্মাৎ কযা প যুক্ত্য। ন সমুচ্চযোজ্ঞান কন্মপোঃ॥ ৩॥ 

যদজ্জুনেনোভং কর্দণোজ্যাধত্বং বুদ্ধে তচ্চ স্থিতমনিরা- 

করণাত্স্যাশ্চ জাননিষ্ঠাযাঃ সন্নযাসনামেবানুষ্ঠেযত্বং ভিন্ন- 
পুরুষাষ্টেয়ত্ববচনাচ্চ পতগবতএবমেবাহুমত|মতি গম)তে «না 

বন্ধকারণে কর্মগ্যেব নিষোজযসীতি বিষধমনসং অঙ্জুনং কর্ম 

মারতে ইত্যেবং মন্ধানমানদষ্যাহ ভগবন্ন কর্মণা মনার়্তািতি 
অথ বা জ্ঞানকর্মানি্যোঃ পরম্গরবিরোধাদেকেন পুরুষে 



ভৃতীয়াধ্যায়। ৫৭ 

যুগপদনূষ্ঠাতুমশকাস্ে সতীতার্তরানপেক্ষযোরেব পুরুযার্থহেতু' 

প্রান্তে কর্ণ ব্ষ্ঠাবাঃ ভ্ঞাননিষ্টাপ্রাপ্তিহেতুদ্বেন পুরুষার্থহেতুত্বং ন 

স্বাতস্তেণ ভ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্মনিষ্টোপাধলক্ধাত্মিকা সতী স্বতস্ত্ে 

পুরুষার্থহেতুরন্যানপেক্ষেত্যেতমর্থং দর্শবিষ্যন্নাহণ্র ভগবান্ ন 

কর্মেণিতি। ন কর্্দাণমনারস্তাৎ কর্মণাং ক্রিষাপাং যজ্ঞাদী- 

নামিহ জন্ময়ি জন্মাস্তরে বানুষ্ঠিতানা মুপাত্বছুরতিক্ষষহেতৃত্বেন 

স্ ত্বগুদ্ধিকারণানাং তৎকারপত্বেন চ জ্ঞানোৎপতিদ্বারেণ জ্ঞান- 

নিষ্ঠাহেতুনাং 'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষষাৎ *পাপস্য কর্মণঃ 

যথা দর্শতলপ্রখ্যে পশ্ঠত্যাত্বানমাত্ম নীত্যাদি ম্মরণাদনারভ্াঁদন- 

নুষ্ঠানাৎ নৈক্বন্মাং নিঃকর্্ভাবং কর্মশৃন্ততাং জ্ঞানযোগেন 

নিষ্ঠাং নিফি,যাত্বস্বরূপেপৈবাবস্থানমিতি যাবৎ পুরুযোনাক্গতে 

ন প্রাপ্রোতীত্যর্থ কন্্মাণামনারস্তানৈফ্ম্যং নাখুতইতি বচনা- 

্দ্িপর্য্যষাৎ তেষামারস্তাৎ নৈঘন্ম্যমন্তইতি গম্যতে, কম্মাৎ 

পুনঃ কারণাৎ কর্মণামনারভ্তানৈফর্ণ্যং নাগ্,তইত্যুচ্যতে কর্ম" 

রস্তসৈব নৈষর্ম্োপাযত্বাৎ ন হ্যপাঁবমন্তরেণোপেযোৎপত্তিরন্তি 

কর্মযোগোপা যত নৈষ্কনদ্যলক্ষণন্ত জানযোগন্ত শ্রুতাবিহ চ 

প্রতিপাদনাৎ শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতত্তাত্মবলোকন্ত বেদন্ত বেদ- 

নোপাধত্বেন তমেতং ৰেদানুবচনেন ব্রাঙ্ণ। বিবিদিশস্তি, যক্তে- 

নেত্যাদিনা কর্মযোগন্ত জ্ঞানযোগোপাযত্বং প্রতিপানিতমি- 

হা চ সংন্তাসস্ত মহাবাহো ছূংখুমাপ্তমষোগতঃ যোগিনঃ 

কর্ণ কুর্বত্তি সং ত্যক্তা স্মাশুদ্ধযে ধন্তোদানং তপশ্চৈব চরোদ- 

পারনানি যলীধিণামিত্যাদি গ্রতিপাদযিষ্যতিঃ নম চাভষঃ সর্বব- 

 ভৃতেভ্যোদত্া। নৈ্্্যমাচরেদিত্যাদৌ কর্তব্যকম্মুসংস্ঞাসাদপি 

নৈষশ্মাপ্রান্তিং দর্শযাত লোকে চ কর্মণামনারস্তানৈফতির্শ্যমি 



৫৮ ভ্রীমতগবহগীত।। 

নহি কশ্টি ₹ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।. 

কার্যযতে হুবশঃ কর্ম সর্বঃ ্রকৃতিজৈপূগৈঃ ॥ ৫॥ 

কর্থেক্জিয়াণি সংযম্য যআন্তে মনস| ন্মরনূ। 
ইন্জিয়ার্ধধন্ বিষুঢাত্মা। মিথ্যাচার সউচ্যতে ॥ ৬॥ 

গ্রসিিতরমত্ডশ্চ নৈধন্দ্যার্থিনঃ কিং কর্দারস্ভেনেত প্রাপ্তধত- 

আহ নচ সংহ্াসনাদেবেতি নাঁপি লংন্তাঁসনাদেব কেবলাৎ কর্মম- 

পরত্যাগমাত্রাদেব জানরহিতাৎ সিছ্িং নৈষর্দযজন্ষণাং জ্ঞান 

যোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্রোতি ॥ ৪ ॥ 

কল্মাৎ পুনঃ কারণাৎ বনম্ম সংন্যাসমাত্রাদেব কেবলাৎ 

জানরাহতাৎ সাদ্ধং নৈষন্ম্যলক্ষণাং পুরুযোনাধিগচ্ছতীতি' 

হেত্বাকাজাষামাহ ন হীতি। নহি যন্মাৎ ্ষণমা্প কিঞিৎ। 

কালং জাতু কদাচিদপি কশ্চিত্বিষটত্যবর্ৎ সন্ কন্মাৎ কা্যতে 

হি যল্মাদবশএব কর্ম সর্ধঃ গ্রাণী প্রক্কতিজৈঃ প্রক্কতিতোজাতৈঃ 

সত্বরজস্তমোভি্ডণৈঃ অজ্ঞইতি বাঁক্যশেযোযতোবঙ্গ্যতি গুণৈ- 

যৌন বিচাল্যতইতি সাংখ্যানাং পৃথকৃকরণাদজ্ঞানামেব হি' 

কর্মযোগোন জানিনাৎ ভ্ঞানিনাত্ত গুধৈরচাল্যমানানাং দ্বতশ্চল- 

মাভাবাৎ কর্মযোগোনোপপদ্যতে তথা চ বেদাবিনাশিন- 

মিত্যত্র ॥ ৫ ॥ 

যস্বনাত্মজ্ঞচোদিতৎ কর্ম না বস্ভতইতি তদসদেবেত্যাহ 
কর্মেন্্িয়াণীতি। কর্দোন্দ্রয়াণি হস্তাদীন সংলম্য সংব্কত্য 

য্জান্তে (তষ্ভতি মনস। শরামক্জ্িয়াথান্ বিষয়ান্ বিমুড়াত্। ব্ষিঢ়া- 

আ্ঃকরণোমিথ্যাচারোমুযাচারঃ পাপাচারঃ সউচ্যতে ॥৬ ৪. ৫ 
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যন্তিক্িয়াণি মনল! নিয়ম্যারভতেহঙ্জুন | 
কর্শে্িয়ৈঃ কর্মীযোগমসক্তঃ সঁবিশিষ্যতে ॥ ৭ | 
নিয়তং কুরু কর্ণ ত্বং কর্ম জ্যায়োহাকর্্মণঃ | 
শরীরষাত্রাপি চ তে ন প্রনিধ্যেদকন্্ণঃ ॥৮॥ 

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় যুক্তনঙ্গঃ সমাচটুর ॥ ৯॥ 

যৃন্তিতি। যস্ত পুনঃ কর্ন্যধিরততাহা্ঞোবুন্ধীন্ত্রিয়াণি মনসা 

মিয়ধ্যারভতেহ্ফ্ুন কর্মেজির্বাক্ পন্তাদিতিঃ কিমারততে 

ইত্যাহ কর্মযোগমণক্তঃ সন্ ফসাভিদন্ধিবঙ্জিতঃ সবিশিব্যতে 
তরশ্মান্সিথ্যাচারাৎ ॥ ৭ ॥ 

& যতএবমতোনিয় তং নিত্যৎ শাস্ক্রোপদি্ং যোধস্মিন্ কর্মপ্যধি- 

কতঃ ফলায় চাশ্তং তন্রি্তং কর্ম তত কুরু ত্বং হে অজ্জুন যতঃ 
কর্ম জ্যাযোধিকতরং ফলতোহি যক্ষাদকর্মণে।২করণাদনারন্তাৎ 

কথং শরীরধাত্র। শরীরাস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ 'প্রশিদ্ধিং 

ন গচ্ছেদ্কশ্মণোহকরণাৎ অতোদৃষ্টঃ কর্্াকর্্বণোরর্থবিশেযো- 
লোকে ॥৮। 

ষচ্চ মন্তসে বন্ধার্ঘত্বাৎ কর্ম ন কর্তব্যমিতি তদপ্যসৎ' কথং 

যন্তার্থদিতি। যজ্ঞোবৈ বিছ্থরিতি শ্রুতের্যজ্ঞঈশ্বরস্তদর্থ, যং 
ক্রিতে তদ্যজ্ঞার্থ, কর্ম তম্মাৎ কর্দমণোহ্ন্তত্রানেন কর্ণ! 

গোকেষকধিকুনতঃ কর্ম কর্পবন্ধনঃ কর্ন বন্ধনৎ যন্ত সোযং 
কর্ধবন্ধনোগোকে নতু যজ্ঞার্ধাদ তাত্দর্থং যক্তার্থৎ কর্ম কৌন্তেয় 
মুক্তপন: কর্মকলদঙ্গবজ্জিত: দন্ নমা5র নির্বভরষ ॥৯॥ 



৬৫ | শ্রীমত্তগবাগী তা । 

সহযজ্ঞাঃপ্রজাঃ স্থষ্ট। পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রপবিষ্যধ্বম্্ুবোহস্তিষউকামধুক্ ॥ ১০ ॥ 
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাভাবয়স্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্দ্যথ ॥ ১১ ॥ 

ইঞ্টান্ ভোগান্ হি বোদেবাদাস্থান্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তৈর্দততান প্রদায়ৈত্যো৷ যোতুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥১২॥ 
যজ্জশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ববকিন্থিষৈঃ | 

ইতশ্চাধিরুতেন কর্ম কর্তব্যৎ গ্হেতি। সহযজ্ঞাবজ্ঞসহিতাঃ 

প্রজান্ত্রযোবর্ণাস্তা সথষ্টোৎপাদ্য পুর! পূর্ববং সর্গাদাবুবাচোক্তবান্ 
গ্রজাপতিঃ প্রজ্জানাং অ্া। অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রদবো- ' 

বৃদ্ধিরুৎপত্তিস্তাং কুরুধবমেষবোধজ্ঞঃ যুল্মাকমস্ত ভবতু ইষ্টকামধুক্ . 
ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোদ্ধীতীষ্টকামধুক্ ॥১০। 

কথং দেবানিতি। দেবানিন্দ্রাদীন ভাবযত বর্ধবতানেন 
যজ্ঞেনতে দেবাভাবয়স্ত আপ্যায়স্ত বৃষ্ট্যাদিনা! বোযুস্মানেবং পর- 

স্পরমন্তোন্তৎ ভাবয়তঃ শ্রেয়পব্রমপি মোক্ষলক্ষণং জ্ঞানপ্রান্তিং ' 

ক্রমেণাবাপ্দ্যথ ম্বর্গং ব পরং শ্রেয়োবাবাগ্স্যথ | ১১। 

কিঞ্চ ইষ্টান্ ভোগানিতি। ইঠ্টানভিপ্রেতান্ ভোগান্ ছি 

বোযুম্মভ্যং দেবাদাসস্তে বিতরিধ্যস্তি স্ত্রীপত্ুপুত্রাদীন্ যজ্ঞ ভাবিতা 

য্ৈ্বর্ধিতান্তোধিতা ইত ৫, তৈর্দেবৈ্দাত্তান্ ভোগানপ্রদাবারঘত। 
আনৃপ্যমকত্বেত্যর্থঃ এভ্যোদেবেভ্যোযোভুংক্তে শ্বদেহেন্দ্িয়াশ্যেৰ 

তর্পনস্তি স্তেনএব তস্করএব সদেবাদিস্বাপহারী ॥ ১২॥ 

ঘে পুনঃ দেবযজ্ঞাদীনির্বর্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্যমশিতুং লীলং শি 
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ভূঞঙ্জতে তে ত্বঘং পাপাষে পচক্তযাজ কারণাৎ ॥১৩। 

অন্নন্তবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্মসম্ভবহ | 

যজ্ঞান্তবতি পর্জন্যোযজ্ঞঃ কর্ম্মসমুন্তবঃ ॥ ১৪ ॥ 
কর্ম ব্রক্ষোদ্তবং বিদ্ধি ব্রন্মাক্ষরসমুদ্বেং | 
তন্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্তিতং ॥১৫॥ 
যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যস্তে সর্বকিবিষৈঠ সর্ব 
পাপৈশ্চ ল্লযাদিপঞ্শুনাকতৈঃ প্রমাদকতহিংসাদি জনিতৈশ্ান্তৈর্ষে 
স্বাত্মুস্তরযোভূঞ্জতে তে ত্বঘং পাপং স্বয়মপি পাপাঃ যে পচস্তি 
পাকং নির্বর্তধস্তি আত্মকারণদাত্বছেতোঃ ॥ ১৩ ॥ 

ইতশ্চাধিকতেন কর্্দ কর্তব্য অগক্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্শব 
কথমিতুযুচ্যতে অন্নান্তবস্তীতি। অনাস্তৃক্তাল্লাহিতরেতঃপরিণতাৎ 
প্রত্যক্ষং তবস্তি জাঘস্তে ভূতানি পর্জনাদ্ধষ্টেররসা জস্তধঃ 

অরপত্ভবঃ যক্ঞাত্তব'ত পর্জন্যঃ অশ্ব প্রাহিতাহুতিঃ সমাগাদিত্য- 
মুপতিষ্ঠতে আদিত্যাঙ্জাহতে বৃ্ির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাইতি 
যক্ভোহপূরব্ সচ ব্ঞঃ কর্পমৃদ্তবঃ খ্ধিগ্যদমানযোধূচ ব্য। পার: 
কর্ম ততঃ সমুস্তবোধস্য যজ্ঞস্যাপৃর্ববস্য সবজ্ঞঃ কর্ধসমুভ্ভবঃ ॥ ১৪ | 

তচ্চ এবখ্বিধং কর্ম কুতোজাতমিত্যাঁহ কর্ম্মোতি। তচ্চ কর 

রচ্ষে[তবং ব্রহ্ম বেদ সউন্তবোধস্য তৎ কর্ণ ব্রদ্ধোন্ভবং বিদ্ধি 
বিজানীহি ব্রন্ষপূনর্বেদাখ্যমক্ষরসমুত্তবং অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা 

সমুভ্তবোযস্য তদক্ষরলমুত্তবং ব্রঙ্গ বেদইতার্থঃ যন্মাৎ সাক্ষাৎ 

পরমাক্সাখ্যাদক্ষরাতৃৎপুরুষনিশ্বাসবৎ সমুত্তবং বর্গ তন্মাৎ সর্ববর্থ- 

প্রকাশত্বাৎ সর্বগতমপি সৎ শিত্যং স্। বক্তবিধি গ্রধানত্বাদ্যজে 
প্রতিঠিতং ॥ ১৫ ॥ 



২ শ্রীবন্গবাশীতা। 

: এবং প্রবর্তিতং চক্র নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিক্দ্রিয়ারামোমোঘং পার্ধনজীবতি ॥১৬। 

যস্তাত্মরতিরেব স্াদাত্বতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্যেব চ সংস্থৃষন্তস্ত কার্ধ্যং ন বিদ্যুতে ॥১৭॥ 

এবমিতি। এবমাশ্বরেণ বেদযন্তশূর্বকং জগচ্চক্রং প্রবস্তিতং 

নান্গবর্তবন্ত্ীহ লোকে যঃ কর্মপ্যধিকৃতঃ সর ধাযুরঘং পাঁপমাধু- 

জাঁবনং যন্ত সোইঘাধুঃ পাঁপক্ীবনইতি যাবৎ ইস্ত্রিযারামইজ্ি- 
ধৈরারমণমাক্রীড়। বিষধেষু যন্ত সইন্দ্রিযারামোযোঘং বুধ! হে 
পার্থ সপ্তীবঠি তত্মাদজ্রেতাধিকতেন কর্তব্যমের কর্ম্েতি প্রকর- 

ণার্থ:, প্রগাম্মক্তননিঠাযে।গ্যতা প্রাপ্ত স্তাদর্থেন কর্্মধোগানুষ্ঠান- 

মধিরতেনানাজ্মজ্জেন কর্তব্ামিত্যেতৎ ন্ মন্্রণামনারভ্তাদিত্য- 

তআরভ্য শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রদিধোদকর্মণইত্যেব- 
মন্তেন প্রতিপাদ্য য্ঞর্থাৎ কর্মণোহনাত্রে ত্যাদিন। মোঘং পার্থ 

সন্ীবতীতোবমন্তেনাপি গ্রন্থেন প্রাসঙ্গিকমধিক তস্তানাআবিদঃ 

কর্ধানু্ঠঠনে বহুকারণমৃক্তং তরকরণে চ পেোবসংকীর্তনং 
কৃতং ॥ ১৬ ॥ 

এবং স্থিতে কিমেবং প্রধর্তিতং চক্রং সর্ষেণানবর্তনীষমা- 

হোশ্বিং পূর্বে জকর্মযোথনুষ্ঠানোপাধপ্রাধামাআ্মবিদোজ্ঞানযো- 

গেনৈব নিঠাযায্মবিততিঃ সাংখৈরনুষ্টেযাম প্রপ্তেনৈবেতোবমর্থ- 

মক্জুনন্ত প্রগ্নমাশক্ক্য স্ববমেব বা শান্ত্ার্থন্ত বিবেকপ্রতি পত্যার্থ- 

ম্রে চৈতমাম্মনং বিধিত। নিবৃত্ত মথ্যাজ্ঞানা: সন্তোব্রপ্গণামি থ্যা- 

ক্ঞানবিরবন্তং কর্তবেভ)ঃ পুল্রৈবণাদিভ্যোবুখাধাথ তিক্ষাচরধ্যং, 
শরীরদ্ছি নমাত্রপ্রথুক্তং চরন্তি ন তেবামায্মদ্রননি্।বাতিরেকে 
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নৈব তস্য কৃতেনার্থোনাকতেনেহ কশ্চন 
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 
তম্মাদসক্তঃ সততং কার্্যং কর্ম সমাচর। 

অসক্তোহ্যাচরম্ কর্্ম পরমাপোতি গুরুষঃ ॥ ১৯। 
ণান্যকাধ্যমন্তি ইত্যেবং শ্রত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদযিষি- 

তমাহুর্কম্নাহ ভগবান্ যত্তিতি। যস্ত সাংখ্যআত্ুজ1ননিষ্ঠঅত্মরতিঃ 

অস্সরনি এবরতির্ন বিষয়েষু যস্ত সঙ্জাত্ুরতিরেব স্তাত্ততেৎ আত্ম- 
তৃপ্তশচ আত্মনৈব তৃপ্োনাররসান্দনা। সমধানবোমনুষঃ সংন্যাসী 
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট সস্তোযোহি বাহার্থলাছেন সর্কন্ত ভবতি 

তমনপেক্্যাত্মন্যেব চ সন্থষ্টঃ র্বতোবিগততৃষ্ণইত্যেডৎ যঈীদৃশ- 
আত্মবিত্তস্ত কার্য্যং করণীযং ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থ;ঃ ॥ ১৭ ॥ 

কিঞ্চ নৈবেতি। নৈব তস্ত পরমাত্বরতেঃ কৃতেন কর্মণা্থঃ 

প্রয়োজনমস্তি অস্ত তহরুতেন অবষ্ধীণেন প্রত্যবায়াখ্যোনর্ধো 

নাকতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাণ্ডিরূপঃ অত্মা- 

হানিলক্ষণোব|* নৈবান্তি ন চাস্ত সর্কভৃতেষযু ব্রহ্গাদিস্কাবপ্াস্তেঘু 

কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজননি মিত্ত ত্রিয়াসাধ্যেব্যপাশ্ররঃ ব্যপা- 

শ্রযণং আলম্বনং কঞ্চিভুতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোহস্তি 
যেন তদর্থা ক্রিয়ানুষ্টের। স্তার ত্বং এতা্মিন্ সর্কতঃ 'জংপ্তোদক- 

স্থানীয়ে সম্যগৃদর্শনে বর্তসে | ১৮। 

যতএবং তন্মাদিতি। তন্মাদসন্ভঃ সংসর্ধবর্জিতঃ সততং 

সর্ব কার্ধ্যং কর্তব্য নিত্যং কর্ম সমাচর নির্কর্তয় অসক্তোহ্ি 

ধন্মাৎ সমাচরনীস্বরাথং বর্ধ_কুর্ধন্ পরমাঞ্জোতি পুরুষঃ যোক্গ- 

ষাপ্পোতি পুরুষঃ সন্বশুদ্ধিত্বারেণেত্যর্থ; | ১৯। 
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কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাজনকাদয় £ | 
লোকদংগ্রহমেবাপি সমৃপশ্যন্ কর্ত,মহ্ঁসি ॥ ২০। 
যদ্যদাচরতি শেষ্টস্ততদেবেতরোজনঃ | 
সৎ প্রমাণং র্ুরুতে লোকক্তদন্ুবর্তৃতে ॥ ২১। 
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন । 
নানবাগ্তমবাপ্তব্যং বর্তএব চ কন্্মণি ॥ ২২॥ 

যম্মাচ্চ কর্দগৈবেতি। কম্দমণৈব হি বস্মাৎ পুর্বে ক্ষত্রিয়াঃ 
বিঘ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তমাস্থিতাঃ প্রবৃত্তাজনকাদয়োজন- 

কাশ্বপতিপ্রভৃতযোযদি তে প্রাপ্তসম্যগ্দর্শনাস্ততোলোক সগগ্র- 

হার্থং প্রারবধকর্মনত্বাৎ কর্মণা সহৈবাসংন্যন্তৈৰ কর্ম সংসিদ্ধি- 
মাস্থিতাইত্যর্ঘঃ। অথাপ্রাপুসম্যগ্দর্শনাজনকাদয়ন্তদা কর্মগ! 

সন্ধগুদ্ধিসাধনভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধিমাস্থিতাইতি ব্যাখ্যেযঃ শ্লো- 

কোহ্থবা মন্যতে পূর্বৈরপি জনকাদিভিরপ্যজানত্তিরেব কর্তব্যং কৃতং 

কম তাবতা৷ নাবশ্যমন্যেন কর্তব্যৎ সম্যগদর্শনবতা কৃতার্থেনেতি 

তথাপি প্রার্ধকন্থায়ত্বত্বং লোকসংগ্রহমেবাপি লোকস্যোন্মগ- 

প্রবৃত্তিনিবারণঃ লোকসংগ্রহস্তমেবাপি প্রয়োজনং সংপশ্যন্ 
কর্তমর্সি। ২০। 

লোৌকসংগ্রছঃ কিমর্থউচ্যতে যদ্ধদিতি। যদ্যৎ কণ্্ম আচ- 
রতি ষ্ঠ: প্রধানস্ততদেব কর্্মাচরতি ইতরোঁঞজনভ্তদন্ধগতঃ | 

কিঞ্চ শ্রেষ্ঠোষৎ প্রমাণ, কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা! লোকন্ত- 
দন্ুবর্ততে ভদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ। ২১ । ০ 

ধদ্ষত্র লোকসংগ্রহকর্তব্যতায়াং বিপ্রতিপতিত্তর্থি মাং কিং নদ 

পঞ্ঠমি.নেতি। নে মম পার্থ নাত্তি ন বিদ্যতে কর্তষাং ত্রিখপি 
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ধদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মধ্যতব্দ্িতঃ। 
মম বর্তানুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩০ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকান কৃর্ধ্যাং কর্ম চেদহুং। 
সন্করস্ত চ কর্তা স্তামুপহম্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪। 

সভ্ভাঃ কর্্ণ্যবিদ্যাংসোযথ কুর্বস্তি ভারত । 
কুর্ধ্যাদ্িদ্বাং স্তথাসক্তশ্চিকীুর্লোকসংগ্রহং ॥ ২৫॥ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্জানাং কর্মমসঙ্গিনাং | 
লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্দপি কম্মান্ন অনবাণ্তমপ্রাঞ্তমবাপ্তব্যং 

প্রপণীয়ং তথাপি বর্ডেএব চ কর্মণ্যহং। ২২ | 

যদি হি পুনরহং ন বর্ডেয়ং জাতু কদাচিৎ কর্পপ্যতন্ত্রিতো২- 

নলসঃ সন্ মম শ্রেষ্ট মতোবক্ঝমাগীমনূবর্তত্তে মনথষ্যাঃ হে পার্থ 

সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ । ২৩ । 

তথা চ কোদোষহত্যাহ' উৎসীপেধুর্কিনশ্যেযুরিমে সর্ব 

লোকাঃ লোকস্থিতিনিমিত্তন্ত কর্মপোহভাবাৎ ন কুর্ধ্যাং কর্ধ 

চেদহং কিঞ্চ এসঙ্করস্ত চ বর্তী স্তাং তেন কারণেনোপহন্]1মমাঃ 
প্রজাঃ প্রজানামনুগ্রহায় গুবৃত্তস্তহুপহাতং উপহননং ঝুর্ধ্যা- 
মিত্যর্থঃ। মমেশ্বরস্তাননু রগমাপদ্্েত যাঁদ পুনরহমিব ত্বং 
রুতাথবুদ্ধিরাস্মাবদন্যে! বা তন্তযাপ্যাত্বনঃ টানা পরানু- 
গ্রহ এব কর্তব্য হীত ॥ ২৪ ॥ 

মক্তাইত। সভ্ভাঃ বর্মপ্যন্ত কর্ণ; ফলং মম ভাবিষ্যতীতি 
কে চদবিধাংসোষথ। কঝূুর্বাত্ত এভারত কু্ধ)াদদানাত্মাবিতথা 
অস্তঃ সন্ তথ্বৎ কিমথৎ করোতি তচ্ছ্ণু [চকীমুর্ধথা কণ্ড- 
মি্ছুঃ লোকসংগ্রহং | ২৫ ॥ 

এবং লোকসংএহং (িকীধোর্মমাত্ববঃ কর্তব্যমনজন বা 



7৬৬ | উ্রমতগবধগীত। 

যোজয়েৎ সর্ব্বকর্মাপিুবিদান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥২৬1 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গণৈঃ কর্্মাণি সর্ব্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমৃঢ়াত্ব। কর্তীহমিতি মন্যতে.॥ ২৭ ॥ 

তত্ববিদ্ত মহাবাহো৷ গুণকম্খরবিভাগয়োঃ | 
প্র. 

গুণাগুণেষু বর্তস্ভইতি মত্ব। ন সজ্জতে ॥ ২৮॥ 
লোকফসংগ্রহমুক্ত1 ততন্তস্তাক্মবিদইদমুপদিশ্ততে নেতি। বুদ্ধে- 
তেদোবুদ্ধিতেদঃ. ময়! ইদং বর্তব্যং তোজব্যঞ্চান্ত কর্মণঃ ফল- 
মিতি নিশ্চয়রনপায়াবুদ্ধেভেদনং চালনং বুদ্ধিছেদন্তন্ন জনয়েনোৎ 
'পাদবেদজ্ঞানামবিবেকিনাং কর্মসঙ্গিনাং কর্মশ্যাসক্ভানাং আপ: 
বতাং। কিন্তু কু্যাজ্জোবয়ে কারয়েৎ সর্বকর্মণি বিদ্বান্ স্বয়ং 
তদেবাবিছযাং কর্ম যুক্তোহভিযুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥ 

অবিদ্বান্ অভ্ঞঃ কথং কর্ণন্থ নজ্জঘতইত্যাহ প্রকুতেরিতি। 
প্রকতেঃ প্রকতিঃ প্রধানং ফুন্বরজন্তমসাং গুণানাং নাম্যাবস্থা 

তস্যাঃ প্ররুতেগড পের্বিকা্রঃ কার্ধ্যকরণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি 
কর্মাণি লৌকিকানি শাঙ্জীঘাণি চ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈরহ্কার- 
বিমৃচাত্বা কার্ধযকরণসংঘাতাত্বগ্রত্যয়োংহক্কারস্তেন বিবিধং 
নানাবিধ মুঢঃ আত্মাত্তঃকরণং ষস্য সোয়ং কার্ধযকরণধর্শী 
কা্যকরণাভিমান্যবিদ্যয়া কর্ধাপ্যাত্বনি মন্যমানস্তত্তৎ কর্দরণামহা 
না মন্যতে ॥ ২৭ ॥ 

ফিঃ পুরমন্যতে বিছান্, তত্ববিদিতি। তিস্ববিত, মহাবাহে, 
কম্য তত্ববিৎ গুণকর্মবিভাগযোগ পাবিভাগন্য কর্বিভাগস্য 
চ' তন্ববিদিতাথঃ গুণাঃ করণাত্মকাঃ গুণেযু বিষগ়াত্বকেধু* 
বর্ন নাঝ্জেতি মত্বা ন সঙ্জতে সক্তিং ন করোতি। ২৮॥ 
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প্রকৃতেগুণসম্ম ডাঃ পড্জন্তে গুণকর্পান্থ। 

তানকৃতক্নবিদোষন্দান, কৃত্সবিষ্ন বিচালয়ে ॥২৯। 
ময়ি সর্ববাণি কর্মাণি সংন্যস্তাধ্যাত্মচেতস! । 

নিরাশীর্নির্মমোতূত্বা যুধ্যন্ব বিগতন্বরঃ ॥ ৩* 
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠস্তি মানবাঃ। 

শ্রদ্ধাবন্তোহনসুয়ন্তোমুচ্যস্তে তে২পি কর্মভিঃ ॥৩১॥ 

যে ত্বেতদভ্যসুয়ন্তোনানুতিষ্ঠস্তি মে মতং ) 
ষে পুনঃ প্রক্কতেরিতি। প্রর্কতেগুগৈ* সম্যক মুড়াঃ সংঘমা- 

' হিতাঃ সম্ত সঙ্জন্তেঃ গুণানাং কর্শস্থ গুণকর্শন্থ বয়ং কর কুর্ঃ 
'ফলায়েতি, তান্ কর্মসঙ্গিনোৎরত্সবিদঃ কর্মফলমাত্রদর্শিনো- 
মন্দান্ মন্দগ্রজঞান্ কৃতবিদাত্মধিৎ স্বয়ং ন বিচাঁলয়েৎ বুদ্ধিএে- 
করণমেব ঢালনং তন্ন কুর্য্যািত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ 

কথখং পুনঃ কর্দশ্যধিককতেনাজ্ঞেন মুমুক্ষুণ। কর্ণ: কর্তব্যমিত্যু- 
চ্যন্তে মীতি। মঙ্কিবান্থদেবে পরমেস্বরে সর্বজে সর্বাস্বনি 

সর্বাণি কন্মাণি সংন্যস্য নিক্ষিপ্যাধ্যাত্বচেতসা! বিবেক বুদ্ধ্যাছং 
কর্তেশ্বরায় ভূত্যবৎ করোমীত্যনয়। বুদ্ধ্যা কিঞ্চ নিরাশীঃ 

ত্যক্কাশীঃ নির্মমোমমকতা৷ শুন্যঃ বিগতজরে কিনি 
জন্যুধ্যত্ব ॥ ৩* ॥ 

যদেতন্মম যতংকর্্ম কর্তব্যমিতি] রযাপির) তত্বথা যে 
ময়িতি। যে মদীয়মিদং মতমন্তিটস্তি অনুধর্তস্তে মানবামনুষ্যাঃ 

*শ্রন্ধাবস্তঃ শ্রদ্ধধানাঃ অনহ্য়স্থোংশুয়াধ্ ময়ি পরমগ্জরৌ বাস্ছ- 
দেবেৎকুর্বস্তোমুচ্যস্তে তেৎপ্যেবস্ভতাঃ  কর্ণতিধর্ম্াধর্শী- 

' ধর্শা খৈঠ ॥ ৩১ ॥ 
' যে স্বিতি। যে তু ততিপরীভাএতৎ মম মতং অত্যদযততো- 



৬৮ ীমন্তগবাগীতা।। 

সর্বজ্ঞানবিমূটাংস্তান্ বিদ্ধি নস্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ 
সদৃশং চেতে স্বস্তাঃ প্ররুতের্জানবানপি । 
প্রকৃতিং ষান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি-॥৩৩। 
ইন্ড্রিয়স্যেন্দ্িয়স্যার্থে রাগদ্েষো ব্যবস্থিতৌ । 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতো হ্যস্য পরিপন্থিনো ॥৩৪॥ 

নিন্দস্তোনানুতিষ্ঠস্তি নানবর্তত্তে মে মতং সর্বেষু জ্ঞানেযু বিবিধং 
ম্ঢান্তে সর্বক্ঞানবিমূচান্তান্ বিনষ্টান্ নাশং গতানচেতল্ো২- 

বিবেকিনঃ ॥ ৩২1 
কম্মাৎ পুনঃ কাঁরণাৎ তদীষং মতং নানুতিষ্ঠস্তঃ পরধন্্াননু-, 

তিষ্ত্তি স্বধর্শঞ্চ নানুবর্তস্তে ততপ্রতিকুলাঁঃ কখং ন বিভ্যতি 

ত্বচ্ছাসনাতিক্রমদোষাৎ তত্রাহ সদৃশমিভি। সছৃশমনূরূপং 

চেষ্টতে চেষ্টাং করোতি কন্তাং স্বস্তাঃ স্বকীষাযাঃ প্ররুতে প্রক- 

তির্নাষ পুর্ববকৃতধন্্বীধর্মাদিসংস্কারোবর্তমানজন্ম।দাঁবভিব্যক্তং স| 

প্রক্ৃতিত্তস্তাঃ সদৃশমেব সর্কোজস্তজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং 

গুনমৃ্ধিপ্তন্মাৎ প্রকতিং যাত্তি অনুগচ্ছত্তি ভূতানি নিগ্রহঃ 

নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি মম নান্যস্য বা ॥ ৩০॥ 
যদি সর্বোজজ্তরাত্বনঃ প্রক্কৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে ন চ প্রকৃতি- 

শৃন্তঃ কশ্চিদন্তি ততঃ পুরুষকারস্ত বিষষানুপপত্রেঃ শান্ত্রানর্থক্য- 

প্রাগ্ডাবিদমুচ্যতে ইন্দ্িয়ন্তেতি। ইন্দ্রিষস্যেন্ত্রিযস্তার্থে সর্বে- 

ক্রিযাণামর্থে শব্দাদিবিষযে ইঞ্টে শব্ধাদৌ রাগ্রোহনিষ্টে দ্বেষই- 
ত্যেবং প্রতি্িযার্থে রাগঘেধাবব হুস্তাবিনৌ তত্রাযং পুরুষ 

কার্য শান্্রাথন্ত বিষযউচ্যতে শাস্তার্থে প্রবৃত্তঃ পুর্ববনমব রাগ-. 

ঘবে্হোর্বনং নাঁগজ্ছেৎ যাহি পুরুষন্ত এরকৃতিঃ স। রাগান্বেষপুর$" . 



: তৃভীপ্াধ্যায়। ও ৬৯ 

শ্রেয়ান্ স্বধর্মমোবিগুণঃ পরধর্্মাৎ খ্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মমোভয়াবহুঃ ॥ ৩৫ ॥ 

অজ্জ্ন উবাচ। . .. 
অথ কেন প্রযুক্তো২য়ং পাপঞ্চরতি প্লুরুষঃ। 

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চেয় বলাদিব নিয়োজিত? ॥ ৩৬ ॥ 
সরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্তধতি বদ। তদ। স্বধর্মপ িত্যাগঃ 

পরধন্মীনুষ্ঠানঞ্চ গুবতি যদ পুনঃ রাগন্েবৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ 
নিষমযতি]তদ। শান্্রদৃষ্টিরে পুরুযোভবতি ন প্ররকতিবশ্তপ্মত্- 

ফোরাগদ্ধে যোর্বশং নাগচ্ছেদ্যতন্তো হস্ত পুকুষস্ত পরিপান্থনৌ 
শ্রেযোমার্মস্ত বিদ্নকর্তারৌ তক্করাবিবেত্যর্থ;ঃ ॥ 5৪ ॥ 

তত্র রাগদ্ধেষগ্রযুক্তোমন্যতে শান্তরার্থমপ্যন্ডখা পরধর্ম্োপি 

ধর্মত্বাদনুষ্টেষএবেতি তদসৎ শ্রেযানিতি। শ্রেযান্ প্রশস্ততরঃ 
স্বধন্মঃ শ্বকীষধর্থোবগুণোপি বিগতগুণোপি অনুষ্ঠীষমাম পর- 

ধ্মাৎ স্বন্ুষ্িতাৎৎ সাদগণ্যেন সম্পাদিতাদপি স্বধন্থে স্থিতন্ত 

[নিধনং মরণমাঁপু শ্রেবঃ পরধন্মে স্থৃতন্য জীবিতাৎ কম্মাৎ পর- 

ধর্মোছ্তযাবহঃ নগকাদিলক্গণং ভষমাবহতি যতঃ ॥ ৩৫॥ 

বদ্যপ্যনর্থমূলং ধ্যাষতোবিষযান্ পুংসোরাগছেষৌ হস্ত পরি- 
পন্থিনাবিতি চোক্তং বািক্ষপ্তমনবধা।রতং চ যহুক্তং তৎসংক্ষিপ্তং 

নিশ্চিতঞ্েদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছননজ্ছুনউবাচ জ্ঞাতে হি তন্মিন্ তছ্- 

চ্ছেদাধ যত্বং কৃধ্যমিতি আথেতি। অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ 

সন রাজেব ভৃত্যোহ্যং পাঁপং করব চরভ্যাচরাতি পুরুষ ব্যন- 

নিচ্ছ্নপি হে বাঞ্চেয বুঞঝ্িকুলপ্রন্থত বলাঁদব নিষোজিতোরা- 

জ্ঞেবেতুযুক্কোঘৃষ্টাত্তঃ ॥ ৩৬ ॥ 



৭৬ শ্রী মন্তগবহগীতা। 

্রীভগবানুবাঁচ। 

কাম ভ্রবজোধ এষরজোগুণসমুস্তবঃ | 

মহাশনোমহাপাপ্মা। বিদ্ধ্েনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ | 
ধূমেনাব্রিয়চ্তে বহ্ির্ষথাদর্শোমলেন চ। 

শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্ধানর্ধকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি 

ভগবানবাচ ্রশর্্যস্ত সমগ্রন্ত ধর্মমত যশসঃ  শ্রিয়ঃ। 

বৈরাগ্যন্তাথ মোক্ষস্ত ষমীং ভগইতীঙ্গণ1। খ্রশ্থর্্যদি ষট্কং য্মিন্ 
বাসুদেব নিত্যমপ্রতিবন্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ততে উৎ্পত্তিং 

প্রলয়ঞ্চেব ভূতানামাগতিং গতিং বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ সবাচ্যো- 
ভগবানিতি। উৎপত্যাদিবিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানং যস্য সবাস্ুদেৰো- 

বাচ্যোভগবানিতি, কামইতি। কামএসর্বলোকংবশং কৃুর্বন্ 
শক্রর্যনিমিত্ত। সর্বানর৭থগ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাং সএষকামঃ প্রতিহতঃ 

কেনচিৎ ক্রোধত্থেন পরিণমতেহত ক্রোধোহপে)ষএব রজো- 

গুণসমুভভবোরঙ্জশ্চ তদগ গশ্চ রজোগুপঃ সমুদ্ভুবোষন্ত সঃ কাম* 

রজোগুণসমুস্তবোরজোগুণত্ত বা সমুভ্তবঃ কামোহ্ড্ুতোরজঃ 

প্রবর্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্তয়তি তৃষ্ণয়। হ্যহস্কারিতঃ ইতি গুণছুঃ- 

খিন1ং বজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাৎ প্রলাপঃ শ্রুয়তে। মহা- 
শনোমহদশনমস্যেতি মহাশনোহতএব মহাপাপ্মা কামেন প্রে-, 

রিতোঁজস্তঃ পাপং করোতি অতোবিদ্ধ্যেনং কাঁমমিহ সংসারে 
বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥ 

কথং বৈরীতি দৃষ্টাতৈঃ প্রত্যাফষতি ধূমেনেতি। ধূমেন 

সহজেনাব্রিয়তে বানঃ প্রবাশাত্মকোহ্প্রকাশাত্মকেন যথ! 



তৃতীয়াধ্যায়। ৭... খও 

যখোলেনাৰৃতো গর্ভভ্তথ। তেনেদমারূতং ॥ ৩৮ ॥ 

আর্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনোনিত্য বৈরিণা । 

কামরূপেণ কৌন্তেয ছুপ্প.রেণনলেন চ ॥৩৯॥ 

ইন্ড্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরপ্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে | 

এতৈর্বিমোহয়ত্যে য়জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০ ॥ 

বাহদর্শোমলেন চ যথোলেন গর্ভবেঞটনেন জরায়ুণা! আবৃত অচ্ছা- 
দিভোগর্ভন্তথ! তেনেদমাবৃতং ॥ ৩৮ ॥ 

কিং পুনন্তদিদংশব্ববাচ্যং যত কামেনাবৃতমিত্যচ্চতে আধৃত- 

মিতি। আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনোনিত্যবৈরিণ। জ্ঞানী হি 
জানাত্যনেন অহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্বমেবাতঃ দুঃখী চ ভৰতি 
নিত্যমেব অতোইদো জ্ঞানিনোনিত্যবৈরী ন তু মুর্খস্য সহি 
কামং ভৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্ঠংস্তৎকার্য্ে হঃথে প্রাপ্তে জানাতি 

তৃষ্চায়াংহং ছঃখিত্বমাপার্দিতইতি ন পূর্বমেবাতোজ্ঞামিনঞব 

নিত্যবৈরী কিংরূপেণ কামরুপেপ কামইচ্ছৈব বূপমস্যেতি কাম- 
রূশন্তেন ছুপ্পুরেণ হুঃখেন পূরণমপস্যেতি হুঃপুরোহতন্তেনানগেন 

নান্যালং পর্যযাপ্তির্বিদ্যতইত্যনলন্তেন ॥ ৩৯ ॥ 

কিমধিষানঃ পুনঃ কামোজ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী দর্বস্যেত্য- 

পেক্ষায়ামাহ জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্টানে সুখেন নিবর্হণং কর্ত,ং 

শকাইতি,ইন্ভ্রযাণীতি ! ইন্ত্িগ্নাণি মনোবুদ্ধিশ্চাস্য কামস্যা- 
ধিষ্টানযুচ্ততে এটতরিক্ট্রিযার্দিতির শ্রদৈর্বরিমোহপ্ঘতি বিবিধং 

মোহযত্যেষ্বকামোজ্ঞানমাবৃ হাচ্ছাদা ব্বেহিনং শরিরিণং ॥ ৪ | 



৭২ প্রীমত্তগবদগীতা ৷ 

তন্মাত্বমিক্ডিয়াণ্যাদে নিয়মা ভরতর্ষভ ॥ 
পাপ্মানং প্রজহি হোনং জ্ঞনবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪১ ॥ 

ইন্ড্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিক্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 
মনসস্ত পর! বুদ্ধিবুদ্বের্য; পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ॥ 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ সংস্তত্যাত্মানমাত্মনা | 

যতএবং তন্মার্ষিতি। তন্রাত্বমিক্ত্রিয়া্যাদৌ পূর্ব নিয়ম্য 
বশীরৃত! ভরতর্ষভ পাপ্যানং পাপাচারং ক!ষং প্রজহি পরিত্যজ 
হি ষন্মাৎ এনং গ্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং জ্ঞানং শান্ত্রত 

আচার্ধ্যতশ্চ আত্মাদীনামবরোধঃ বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদমুভবস্ত- 
ঘোজ্ঞানবিজ্ঞানয়োং অেরংপ্রার্থিহেত্বোর্নাশনং নাশকস্তন্লাশং 

প্রজ্ছি আত্মনঃ পরিত্যজ্েত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ 

ইঞ্জিয়াণি আদ নিষম্য কাম: শত্রং জহি ইতযুক্তং তত্র 
কিমাশ্র্ঃ কামং ভহ্যাদিত্যুচতে ইন্দ্রিপনাণীতি। ইন্দ্রিয়াণি 

শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ দেহং স্বলং বাহ্যং পরিচ্ছি্নং চাপেক্ষ্য সৌস্্যা 
স্তরস্থত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাস্তথেন্জি- 

ঘ্েত্যঃ পরং মনঃ সন্বল্লাআকং তথ! মনসন্ত পর! বুদ্ধিরিশ্চয়াঝ্মিক! 

তথা ষঃ সর্বদৃশ্টেভ্যোবুদ্ধান্তেভ্যো হত্যন্তরোয়ং দেছিনং ইন্দ্রিয়াদি- 

ভিরাশ্রয়ৈযুক্তঃ কামোজ্ঞানাবরণদারেণ মোহয়তীতুক্তং বদধেঃ 
পরতন্ত সঃ সবুদ্ধের্্টা পরম্থত্ম! ॥ ৪২॥ 

ততঃ কিং এবমিতি। এবং যুদ্ধেঃ পরষাত্মানং বুদ জা্ব। 
সংস্তস্ভ সধ্যক্ স্তভনং কৃত্ব। হবনৈবাত্মানা সংস্কতেন সনসা 

গমযক্ নমাধায়েত্যর্থ; জহোনং শক্রং মহাবাছো কামক্পং ছুরা- 



ভূতীয়াধ্যান়। ৭৩ 

জহি শক্রং মহাবাহো। কামরূপং ছুরাসদং ॥ ৪৩॥ 
স্দং ছাখেনাসদ: আসাদনং প্রাপ্তির্ধ্যস্য তং ছুরাসদং হুর্বিিজ্ঞেন্া- 

নেকবিশেষমিতি ॥ ৪৩ ॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতশ্রাহত্র্যাং সংহিতাযাঁং বৈয়ানিক্যাং 

ভীম্মপর্ঝণি শ্রীভগবগ্দীতাহুপনিষ্ৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে 

শীকষ্ণাজ্জুনসম্বাদে কন্দমযোগোনাম তৃতীয়োতধ্যায়ঃ | 

ইতি শ্রীতগবদ্গীতাভাষ্যে ভৃতীয়োধ্যায়ঃ। 



চতুর্থাধ্যায়ঃ। 
' ভ্রীভগবানুবাচ। 

ইমং বিবন্বতৈে যোগ প্রোক্তবানহমব্যয়ং | 
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেংব্রবীৎ ॥ ১ ॥ 

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজধয়োবিছুঃ। 
স কালেনেহ মহত। যোগোনষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২॥ 

ঞ্ীভগবান্ুবাচ। যোহ্য়ং যোগোহ্ধ্যয়্ষেনোক্রোজ্ঞান- 

নিষ্টাগক্ষণঃ স সংন্যাসঃ সকন্মযোগোপায়ঃ যন্মিন বেদার্থঃ পরি- 

সমাপ্তঃ প্রবৃত্িলক্ষণোনিবৃত্তিলক্ষণশ্চ গীতাস্থ চ সর্বাশ্বয়মেব 
যষোৌগো বিবঙ্ষিতোতগবতা, অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মবানস্তং 

ংশকথনেন ন্ডৌতি ভগবান্। ইমং অধ্যায়দ্ধয়েনোক্তং যোগং 

বিবন্বতে অ..পত্যায় সর্গাদৌ প্রোজ্বান্ অহং জগত্পরিপালকি- 

ত গাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায় তেন যোগবলেন যুক্তান্তে' সমর্থা- 

ভবাস্ত ব্রচ্গপরিরক্ষিতুৎ রন্ধক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎপরিপালকি- 
তুমলং অব্যয়মব্যয়ফলত্বার হ্স্য সম্যগ দর্শননিষ্ঠালক্ষণক্য 

মোক্ষাখ্যং ফলং বেতি সচ বিবদ্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবে 

শবপুজ্ঞায়াদরাজায়ব্রবীৎ॥ ১ ॥ 

এবমিতি। এবং ক্ষাত্রয়পরম্প্রপ্রাপ্তমিমং রাজধয়োরাজ্জা- 

নশ্চ তে খষয়শ্চ রাজর্যয়োবিছ্বরিমং যোগং সযোগঃ কালোনেহ 

মহত, দীর্েশ নষ্টোবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়ঃ সন্তৃতোহে পরস্তপ“আত্ম- . 

নোবিপক্ষভূতাঃ পরে উচ্যন্তে তান্ শৌর্যতেজ্লোগতন্ভিভিরানুরিব 
তাঁধীয়তীত পরস্তপঃ শক্রতাপনইত্যর্থঃ॥ ২ ॥ 



চতুর্থাধ্যায়।  : ৫ 

সএবায়ং ময়া তে২দ্য যোগঃ প্রোক্ত?ঃ পুরাত নঃ। 

ভক্তো২সি মে সখা চেতি রহস্তযং ছোতদ্ুতমং ॥ ৩॥ 

অর্জনউবাচ। 
অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ । 

কথমেতদ্বিজা নীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 
প্রীভগবানুবাচ | 

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন । 
_ তান্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৫॥ 

তর্বলান্ অিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং ষোগমিমমুপলভ্য ূ 

লোকঞ্চাপুরুষসন্বন্ধিনং সএবায়মিতি। সএবায়ং মর1 তে তুভ্য- 

মদ্যেদানীং ষোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ভক্তোলি মে সখ চাসীতি 

রহস্যং হি যন্মাদেতদুত্তমং যোগং জ্ঞানামিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি মা তৃৎ কপ্যচিৎ বুদ্ধিরিতি 

পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্ব্বন্ অজ্ঞুনউবাচ, অপরমিতি । অপরম- 

ব্বাক্ বনগুদেবগৃহে.ভবতোজন্ম পরৎ পুর্বং সর্গাদৌ জন্মে 'পত্তি- 

্র্বন্বতআদিত্যস্য তৎ কথমেতদ্িঞ্জানীমামবিক্ুদ্ধার্থতয়1 যব্তমে- 

বাদ প্রোক্রতবানিমং যোগং দএব ত্বমি দানীং মহাং প্রোক্তবান- 

সীতি ॥ ৪ ॥ 

যা! বাস্থদেবেহনীশ্বরা৷ সর্বন্তাশঙ্কামূর্থাণাং ' £তাং পরিহরন্ 
প্রীভগবাহ্বাচ। যদর্ঘোহঙ্জু্স্য প্রশ্নঃ বহুনীতি। বছংনি মে 
মম্ ব্যতাত।নি অতিক্রাস্তানি জন্মানি তব চ হে অক্জুন তান্যহুং 

'ব্ধে জানে সর্ব।ণি নত্বং বেখ ন জানীষে পরস্তপ ধর্মাধর্াদি গ্তি- 



ণ্ত '_ শ্ীমগবাঙ্গী ত।। 

অজোইপি সন্ব্যয়াত্ম! ভূতানামীশ্বরো২পি সন্।. 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়। সম্ভবা ম্যাত্বমায়য়! ॥ ৬ ॥ 
যদা যদ হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুর্থানমধর্মস্য তদাত্মানং স্থজাম্যহং ॥ ৭ | 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাং। 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ 
বন্ধজ্ঞানশক্তিত্বাদহং পুনর্নি ত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তসত্যত্বভাবত্বাদনাবরণ 

জ্রানশক্তিরিতি বেদাহং হে পরস্ভপ ॥ ৫ ॥ 

কথং তহি তব নিত্যেশ্বরস্য ুধর্মাধন্্মাভাবেপি জন্মেস্থ্যচ্যতে 
অজোপীতি। 'অজোপি জন্ম রহিতোহপি সংস্তথাবারাস্মা 
অক্ষীণজ্ঞানশক্তিত্বভাবোহপি সন্ তথ! ভূতানাং ব্রহ্গাদিস্তত্বপ ধার্য - 
স্তানাং ঈশ্বরঈশনশীলোপি সন্ প্রক্কতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং 

ভ্রিগুণাত্মিকাং বস্যাবশে সর্ধংজগত বর্ততে রা মোছিতঃ সন্ 

স্বমাত্মানং বানুদেবং ন জানাতি তাং প্রন্কৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশী- 
ত্য সস্তবামি দেহবানিব ভবামি জাভইবাত্ম মায়য়া,ন পরমার্থতো- 
লোকবৎ ॥ ৬ ॥ 

তচ্চ জম্ম ক! কিমর্থং বেতুচ্যতে যদেতি। যদ। যদ হি 
ধর্শপ্য গরানিহ্ণানি বর্ণাশ্রমা দিপক্ষণন্ত প্রাণিনামত্যদ্ষনিঃশ্রেষস- 
সাধনন্ত অভাবোভবতি ভারত অভুযুানং সমৃত্তবোহধর্শন্ত তদা 

তদাকবানং হ্জামাছং মায়য়া ॥ ৭8 - 

কিষর্থং পরিভ্রাপাষেতি। পরিত্রাণারর পরিরক্ষণাষ সাধূনাং 
স্মার্ণন্থানাং বিনাশীষ চ ছুক্কতাৎ পীপকারিণাং কিঞ্চ ধর্ণস্য 
সংস্থাপনার্ধাষ সম্যক স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি যুগে যুশে প্র তিযুগং ৫৮॥ 



চতুর্থাধ্যায়। ৭৭ 

জন্ম কর্মচ মে দিব্যমেবং যোবেত্তিতর্ত 2। 

ত্যক্ঞা। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন ॥৯। 
বীতরাগভয়ক্রোধামন্ময়ামামুপাশ্রিতাঃ । 

বহবোজ্ঞানতপন। পৃতামন্ভাবমাগতা?ঃ ॥ ১০ ॥ 

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং | 
জন্মেতি। তত জন্ম মাঘ! রূপং কর্ম চ সাধৃনাং পরিত্রাণা্ি 

মে মম দিব্যমপ্রাককৃতমৈশ্বরমেবং যথোক্তং যোবেত্ি তন্বতঃ 

তত্বেন বথাবত্ত্যক্ত। দ্বেহমিমং পুনজ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন 
' প্রাপ্রোতি মামেত্যাগচ্ছতি সমুচাতে অঞ্জন ॥ ৯ ॥ 

নৈষমোক্ষমার্গইদানীং প্রবৃত্তঃ কিং তহি পুর্বমপি বীত- 
রাগেতি। বাতরাগভবঘক্রোধারাগশ্চ তঘশ্চ ক্রোধশ্চ রাগভষ- 

ক্রোধাঃ ব্রীতাবিগতাযেভ্যন্তে বীতরাগভবক্রোধা মন্ম র্াত্রদ্গবিদ- 

ঈশ্বরাভেদদর্শিনোমামেব চ পরমেশ্বরমুপাশ্রি চাঃ কেবলজ্ঞাননিষ্ঠা- 
ইত্যর্থঃ বহবোহনেকে জ্ঞানতপস। জ্ঞানমেবচ পরমাত্মবিষষং তপ- 

স্তেন জ্ঞানতপস] পৃতাঃ পরাং গুদ্ধিং গতাঃ সন্তোমভাবমীশ্বরভাঁবং 
মোক্ষমাগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ ইতরতপোনিরপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠ' 
ইত্যস্য লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণং ॥ ১০ ॥ 

তব তঠি রাগদ্বেযো স্তঃ যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মসবং প্রষচ্ছসি 
ন সর্বেভ্যইত্যুচ্চতে যে ষথেতি । যে যথা ধেন প্রকারেণ যেন 

। প্রযোজনেন যৎফলার৫থিতযা! মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথেব তৎফুল- 
দানেন ভজামাহমনুগৃহাষাহৎ ইত্যতঃ তেষাং মোক্ষং প্রত্যক্ষং 

প্রত্যনর্থিতবান্ন হ্যেকন্ত মুমুক্ষুত্বং ফশার্থিত্ব্চ যুগপৎ সম্ভবতি 
অতাষে যংফলর্৫থিনঃ ভান্ ত২ফপপ্ররানেন যে যথোককারিণ- 
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মম বর্নুবর্ডন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ১১। 

কাজ্ষত্তঃ কর্ম্ণা* সিদ্ধিং যজন্তইহ দেবতাঃ | 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজ! ॥১২। 
স্তংফলার্থিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞানগ্রদানেন যে জ্ঞানিনঃ 

-স্াসিনোমুমুক্ষবশ্চ তান্ যোক্ষ প্রদানেন তথা আর্তানার্ডি- 

হরণেনেত্যেবং ষথ! যেন গ্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে তাংস্তৈৰ 

ভজামীত্যর্থঃ ন পুনঃ রাগঘেষনিমিত্ং মোহনিমিত্তং বা কিঞ্চি- 

জামি সর্বথাপি সর্বাবস্থস্ত মমেশ্বরস্য বর্ম মার্গমনুবর্তস্তে যে 

মনুষ্যাঃ যৎ ফলার্থিতযা যন্মিন্ কম্মণাথিকতাঃ যে প্রযতস্তে তে 

মনুষাআঅত্র উচ্যন্তে হে পার্থ সর্বশহ সর্বপ্রকারৈঃ ॥ ১১ ॥ 

যদি তবেশ্বরস্ত রাঁগাদিদোষাভাবঃ তদ। সর্বপ্রাণিযু অন্ুজি- 
ঘৃক্ষায়াং তুল্যায়ং সর্বফলপ্রদানসমর্থে ৮ ত্বয়ি সতি ঝ্হৃদেবঃ 

সর্বমিতি জ্ঞানেনৈব মুমুক্ষবঃ সন্তঃ কম্মাত্বামেব সর্ধে ন প্রতিপ- 
দ্যস্তে ইতি শৃণু তত্র কারণং কাজ্ন্তইতি । অভিলষস্তঃ কর্্মণাঁ 

সিদ্ধিং ফলনিপ্পত্তিং প্রার্থয়মানাজন্তে ইহান্মিন লোকে দেবতা- 
ইন্জ্রাপ্াদ্যাঃ অথ “যোন্যাং দেবতামুপান্তেহ্ন্তোসাবনোোঁহমন্্ীতি 

ন সবেদ যথ! পশুরেবং সদেবানামিতি” শ্রতেঃ তেষাং ছি ভিন্ন- 

দেবভাযাজিনাং ফলাকাক্ষিণাং ক্ষিগ্রং শীঘ্বং হি যন্মান্মানুষে 

লোকে মনযালোকে হি শান্ত্াধিকারঃ ক্ষিপ্রং হি মানষে লোকে 

ইতি বিশেষণদন্তেঘপি কম্মাফলসিদ্বিং দর্শয়তি ভঙ্গবাম্মা- 

নুষে লোকে বর্ঘাশ্রমাদিকন্মমাণীতি বিশেষ তেষাঞ্চ বর্ণাশ্রমাদ্য- 

ধিকারিণাৎ কর্মণাং ফলসিদ্ছি: ক্ষিগ্রং ভবতি কর্শজা কর্মোণো- 

জাত ॥ ১২॥ 
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চাতুর্বব্যং'ময়! স্থষ্টং গুণকর্মমাবিভাগশঃ । 
তস্য কর্তীরমপি মাং বিদ্ধাকর্তীরমব্যয়ং ॥ ১৩॥ 
ন মাং কর্্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ণফিলে স্পৃহা। 

মান্যএব লোকৈ বর্ণাশ্রমাদিকর্মাধিকারোনান্তেযু লোক- 
ঘিতি নিয়মঃ কিং নিমিত্তইতি অথবা বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগ্গো- 
পেতাঃ মনুষ্যামম বত্মন্বর্তস্তে সর্বশইত্যুক্তং কল্মাৎ পুনঃ 

কারণাৎ নিয়মেন তবৈৰ বস্ম্ণনুবর্তৃস্তে নান্যন্তেত্যুচ্যতে চাতু- 

ব্বণ্যমিতি। চাতুর্বণ্যৎ চত্বারএব বর্ণাম্চাতুর্ধণ্যং খয়েশ্বরেণ 
ৃষ্টমুৎপাদিতং ব্রাহ্মণোস্ত মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ গুণকর্মাবিভাগশ: 
গুণবিভাগশঃ কর্ৰিভাগণশ্চ গুণাঃ সত্বরজন্তমাংসি তত্র সাত্বিকন্ত 
সত্বপ্রধানন্ত বাঙ্গণস্ত শমোর্মস্তপইত্যাদীনি কর্্মাণি সত্োপ- 
সঙ্জনরজঃপ্রধানন্ত ক্ষত্রিয়ন্ত শৌর্ধাতেজঃপ্রভৃতিনি কর্্মাণি তম- 

উপসঞ্জনরজঃপ্রধানগ্ত বৈশ্যন্ত কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি রজউপনর্জন- 
তমঃপ্রধানস্ত শৃত্রন্ত ক্রতধৈব কর্্মেত্যেবং গুণকর্্মাবিভাগশঃ চাতু- 
্বণ্যং ময় জষ্টামত্যর্থঃ তচ্ছেদং চাতুর্কপ্যং নান্যেযু লোকেযু 
অতোমান্গবে লোকে ইতি বিশেষণং, হস্ত তহি চারুরবপন্ত 
সর্গাদেঃ কন্মণঃ কর্তৃত্বাভতৎফলেবু যুব্যমে অতোন খং নিত্যমুক্তো- 

নিতোশ্বরইত্যুচ্যতে যদাপি মায়াসংব্যবহারেণ তশ্ত, কর্মণাং কর্তা- 

রমপি সন্তং তথাপি মাং পরমার্থতোবিদ্ধ্য কর্তীরমতএবাব্যয়ম- 
সংপারিনাঞ্চ মাং বিদ্ধি ॥ ১৩॥ , 

যেষাস্ত কর্ম্ণাং কর্তারং মাং মন্তসে পরমার্থতস্তেযাকর্তে- 

বাহং যতঃ নেতি। ন মাং তানি কর্মাণি পিপ্প্তি দেহাদ্যা- 
রম্তকত্বেনাহঙ্ক।রাভাবান্ন চ তেষাং কর্ণণাং লেখ মে স্পৃহা তৃষ্! 
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ইতি মাং যো২ভিজানাতি কর্্দভি নস বধ্যতে ॥ ১৪ 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ণ পূর্ব্বৈরপি মুমৃক্ষৃভিঃ | 
কুরু কর্টব তন্টাত্বং পূর্বৈঃ পূর্ববতনং কৃতৎ ॥ ১৫॥ 

কিং কর্ম কিমকর্ট্দেতি কবয়োহপ্যন্ত মোহিতা: | 
তত কর্ম প্রবন্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্ব। মোক্ষ্য সেহশুভাৎ॥১৬ 
যেষাস্ত সংসারিণং অহং কর্তেত্যতিমানঃ কর্মন্থ স্পৃহা ততফলেষু 
চ তান্ কর্্মাণি লিম্পত্তীতি যুক্তং তদভাবান মাং কর্ম্মীণি লিম্প- 

স্তীত্যেবং যৌঁংন্যোপি মামাত্বত্বেনাভিজানাতি নাহং কর্তা নমে 
কর্মফলে ম্পছেতি সকর্্মভি নবধ্যতে তস্যাপি ন দেছাদ্যারস্ত- 
কানি কর্মাণি ভবস্তীতার্থঃ ॥ ১৪ 1 

নাং কর্তী ন মে কর্মফলে স্পৃহেতি এব'মতি। এবং 
জাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্বৈরপ্যতিক্রান্তৈরুমুক্ষৃতিঃ কুরু তেন করো 
ত্বংন তৃষ্ণীমাসনং নাপি সংন্তাসঃ কর্তব্যস্তশ্মাত্বং পূর্বেরপ্যন্ষ্ঠিত- 

ত্বাদ্দ্যনাত্বজ্ত্বং তদা স্মঘ্যর্থং তত্ববিচেল্লোকসংগ্রহার্থং পুর্বৈর্জ- 

নকাদিভিঃ পূর্ববতরং কৃতং নাধুনাতনং কৃতং নির্বন্তিতং ॥ ১৫ ॥ 

তত্র কর্ম চে কর্তব্যং ত্বদ্চনাদেব করোম্যহং কিং বিশে- 

ষনেন পূর্বৈ্ঃ পূর্ববতনৎ কমতিত্যুচ্যতে যন্মান্মহদ্বৈষম্যৎ কর্মা- 
কর্মণি কথং কিং কর্ম্োতি। কিং কন্ম কিঞ্চাকর্মেতি কবয়ো 

মেধাবিনোহপি অত্রান্মিন্ কর্মীদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহং গতাঃ 

অতন্তে তুভ্যমহং কর্্মাকর্ম চ প্রবক্ষ্যাম যৎ জ্ঞাত্ব! বিদিত্বা 
কর্্মাধি, মোক্ষযাসে অগ্ুভাৎ সংসারাৎ, ম চৈবং তয় মস্তব্যং কর্ম 

নাম দেহাদ্বিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধমকণ্ম নাম তদদক্রিয়া তৃষফীমাসনং 

কিহ তত্র বোদ্ধব্যমিতি ॥ ১৬ ॥ 
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কর্্মণোহ্যপি বোদ্ধবাং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণিঃ | 
অকর্ম্ণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন! কর্মণোগতিঃ ॥ ১৭ ॥ 
কর্্ণ্যকর্্ম যঃ পশ্যেদকর্্মণি চ কর্ন যঃ।. 
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেযু সযুভঃ কৃত কর্মাকৃৎ ॥ ১৮ ॥ 

কম্মাৎ উচ্যতে কর্মণইতি। কর্মণঃ শাস্ত্রবিহিতন্ত যম্মাৎ 
অপ্যন্তি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্াঞ্চান্ত্যেব বিকর্থঃ প্রতিষিদ্ধন্ত তথা 

অকর্্মণশ্চ তুঙ্ষীন্ত।বন্ত বোদ্ধবামস্তরীতি ্রিঘ পাধ্যাহারঃ কর্তব্যো- 

ষন্মাৎ গহন বিষম। ছুজ্ঞেরা কর্মণইত্যুপলক্ষণর্থং কর্ারদীনাং 
কর্ম কর্ম্মবিকন্মণাং গতির্ধাথাত্বাং তত্বমিত্যার্থঃ & ১৭ ॥ 

কিং পুনস্তত্বং কর্ম্মাবের্যদে(দ্ধব্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিন্রত মু- 

চ্যতে কর্মনীতি। কর্ম্মণি কর্্াক্রপতই তি ব্যাপারমাত্রং তশ্মিন্ 
কর্্মশি অকর্ম্ম কর্ম ভাবং যঃ পশ্তেদ কর্্মণি চ কর্্মাভাবে কর্তৃতন্তর- 

্বাৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তোর্বন্ত প্রপ্যৈব হি সর্বএব ক্রিয়াকারকাদিব্যব- 
হারোহবিদ্যাভ্ুমাবের কর্ম ষঃ পশ্যেৎ বঃ পশ্যতি সবুদ্ধিমান্ 

মনুযোষু সবুক্রোষোগী চ কৃংনকর্মকৎ সমস্তকর্তকচ্চ স ইতি 
স্তঘতে কর্মাকর্মণোরিতরেতরনণাঁ, নম্থ কিমিদং বিরুত্ধমুচ্যতে 
কর্্ণ্যকর্্ম ষঃ পশ্যেদিত্যকর্্ীণ চ কর্থেতি, “নহি কর্মাকর্ 

স্ণারকর্ণ্ম ব| কর্ম তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেৎ দ্র, নম্বক্রৈ পর- 

ার্থতঃ সৎকর্ম্মবদবভাদতে মুঢদৃষ্টেলেিকত্ত তথা কর্মেবা কর্ম বৎ 
তত্র যথাভৃতবর্শনার্থমাহ ভগবান্ কর্মণ্যকর্্ম ষঃ পশে/দিত্যাদি, 
অঙ্োন বিরুদ্ধং বুদ্ধিমবাহ্যপশত্তেপ্চ বোস্ধব্ামিতি, চ বথাভৃতং 

দর্শনমুচ্যতে, ন চ বিপরীতজ্ঞানাদশুভানোক্ষণৎ স্যাৎ্ বৎ 

জ্ঞা্ব।.মোক্ষ্যেহগড ভাদিতি চোক্তং তন্মাৎ কর্মাকর্মপী বিপ- 
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ধর্যয়েণ গৃহীত প্রা গিভিন্তদ্িপর্য্যয়গ্রহণনিবৃত্তর্থং ভগবতোঁৰচনং 
কর্শপ্যকর্্ম যইত্যাদি ন চাত্র 'কর্শীধিকরণমবর্খীস্তি কুণ্ডে 

বঁরাণীব নাপ্যকর্ম্ণাধিকরণং, কর্মান্তি কর্মাভাবত্বাদ কর্্ণোহ- 
তো! বিপরীতে গৃহীতে এব কর্মাকর্খণী লৌকিকৈঃ যথা মুগ- 
তৃষ্ণকায়ামু্দকং শুক্তিকায়াং বা রজতৎ) নন্থ কর্ম কর্ম 
সর্ধেষাং ন কচিৎ ব্যদ্িচরতি তত্র নোস্থপ্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং 

তটস্থেঘগতিকেযু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ দৃরেযু চক্ষুষোহ- 

সন্নিকৃণ্টেযু গচ্ছৎস্থ গত্যভাবদর্শনাদেবমিহাপ্যকর্্মণি অহং 
করোমীতি কর্মদর্শনং কর্্মণি চাকম্মদর্শনং বিপরীতদর্শনং যেন 

তন্নিরাকরণার্থমুচ্যতে কর্মণ্যকর্শ যঃ পশ্যেদিত্যাদিঃ তদেতদুক্ত 
প্রতিবচনমপ্যসকৃদত্যন্তবিপরী হদশনভাবিতয়া মোমুহ্যমানো- 

লোকঃ শ্রতমপ্যসকৃতৃত্বং বিস্বৃত্য মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্ধাবতাষা 

চোদয়তীতি পুনঃ পুনরুত্তরমাহ ভগবান্, ছুর্বজ্েযত্বধশলক্ষ্য 
ৰস্তনঃ অব্যক্তোযমচিত্ত্যোষং ন জায়তে ভ্রিষতে ইত্যাদিনাত্বনি 

কর্মভাবঃ শ্রুতিস্থৃতিন্যায়প্রসিদ্ধউক্তোবক্ষমাণশচ তশ্মিন্নাত্মনি 

কর্মাভাবে অকর্মণি কন্দবিপরীতত্যদশনমত্যন্তনিরঠংযতঃকিং কর্ম 

কিমকর্ম্েতি কবয়েইপ্যত্র মোহিতাঃ দেহাদ্যাশ্রয়ং কন্মাত্মন্ত- 

ধ্যারোপ্যহং কর্তা মমৈতৎ কর্ম ময়াস্ত কর্মণঃ ফলং ভোক্তব্য- 

মিতি চ তথাহং তুষ্কীং ভবামি যেনাহং নিরায়াসো- 
ইকর্্মা সুখী স্যামিতি কার্ধ্যকরণাশ্রয়বাপারোপরমৎ কর্ম 
তত্কৃতঞ্চ নুখিত্বমাত্মন্যধ্যারোপ্য, ন করোমি কিঞ্চ তুফীং 

সুখমাসনত্যভিমন্যতে লোকস্তত্রেদং লোকস্য বিপরীতদর্শনা- 

পনয়নায়াছ ভগবান্ .কর্প্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অত্র চ 

কর্ম কর্মৈব সৎ কার্য্যকরণাশ্রয়ং কর্মরহিতেশবিক্রিষে আত্মনি 
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সর্বেরধ্যস্তং বতঃ পণ্ডিতো প্যহং করোমিতী মন্যতে অত আত্ম- 

সমবেতদ্ব! সর্বলোকপ্রসিত্ধে কর্্দণি নদীকুলস্থেঘিব, বৃক্ষেযু 
গতিঃপ্রাতিলোযম্যেইকম্্ব কর্মাভাবং যথাতৃতং গত্যভাব- 
মিব বৃক্ষেযু যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্ণি চ কাধ্যকরণব্যাপারোপরষে 

কম্মবৎ আত্মন্যধ্যারোপিতে তুষ্ণীমকুর্বন্ স্থখমাসে ইতহঙ্কার।- 

ভিসন্ধিহে তৃত্বাত্তশ্মিন অকর্মণি চ কর্ন ষঃ পশ্যে যএবং কর্া- 

কর্মমবিভাগন্ঞঃ স বুদ্ধিমান পগ্ডিতোমনুয্যেযু সযুক্কোযোগী ক্কত- 

'স্নকর্মকৃর্চ সোহ্গশুভান্োক্ষিতঃ কৃত ক্লত্যোভবতীত্যর্থঃ। 

অয়ং শ্রোকোহন্যথাব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিং, কথং নিত্যানাং 

কিল কর্্মণাশীশ্বরার্থেহনুহীষমানানাং তৎফলাভাবাদকর্ম্াণি 

তান্থ্যচ্যন্তে গৌণ্যা বৃত্ত্যা, তেষাথশাকরণমকন্ম তচ্চ প্রত্যবাধ* 
ফলত্বাৎ কন্ধোচ্যতে গৌপ্যেব বৃত্ত তত্র নিত্যে কর্শণি অকর্খ 
যঃ পশ্তেৎ ফলাভাবাদ্ষথ ধেন্ুরপি গৌরগৌরুচ্যতে ক্ষীরাখ্যং 

ফলত ন প্রবচ্ছতীতি, তদ্বৎ তথা নিত্যাকরণে ত্বকর্মণি কর্ম 

যঃ গঠ্েৎ নরকাদি প্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতাঁতি নৈতৎ যুক্তং 

ব্যাথ্যানমেবং , জ্ঞানাদশুগ্তান্মোক্ষান্থপপতের্যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্য- 

সেহশুভাদতি ভগগবতোক্তং বচনং বাধ্যেত, কথং নিত্যানাম- 

হুষ্ঠানাদক্ডভাৎ স্যান্নাম মোক্ষণৎ ন তু তেষাং ফলাভাবজ্ঞানার 
হি নিত্যানাং ফলাভাবজ্ঞানমণ্ডতমুক্তিফলদ্বেন চোদিং নিত্যত- 

কর্খস্তানং বা নচ ভগ্বতৈবেহোক্তং, এতেনাকর্শমণি কর্দার্শনং 

্রত্যুক্তং ন স্ৃকন্মরণ কর্দেতি দুর্শনং কর্তব্যতয়েহ চোদ্যতে; 
নিত্যস্য তু কর্তব্যতামাত্রং ন চাঁকরণারিত্যন্ত প্রত্যবায়ে। 
ভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞিৎ ফলং স্যান্পি নিত্যকারণং জেে- 

ত্বেন চোদদতং নাপি কর্মাকর্ম্োতি মিথ্যাদর্শনাদপ্ুভান্যোক্ষণং 



৮৪ শ্রীমন্ভগবগীতা। 

ন চ বুদ্ধিমত্তবং যুক্ত ক₹মেক্ম্মকাদিত্যাদি চ ফলমুপপদ্যতে 

স্ততির্বমিথ্যাঙ্ঞানমেঘ হি সাক্ষাদণ্ডভরূপৎ কুতোহম্মাদণ্ড 
ভাম্মোক্ষণং ন হি তমস্তমসোনিবর্তকং তখতি, নন কমি 
চাকম্খদশনং খকন্মাণ বা কর্মদর্শনং'ন তৎ |মধ্যাজ্ডানং 1কং 

তর্থী গৌণ ফলভাবানমিত্ং ন কন্মাকন্মাব্ঞানাদ1প 

গৌথাৎ ফলস্যাবণান্লাপি এুতহান্যশ্র তপাঁরকন্ময়া কাশ্চ- 

1ঘশেযোলভ্যতে শ্বশবেনাপ শকাৎ বক্তং নিত্যকম্মণাং ফলং 

নাস্ত্যকরাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ স্তাদ্িতি তত্র ব্যাজেন পর- 

ব্যামোরূপেণ কন্মগ্যকন্ম যঃ পশে[ দত্যাদিনা |কং তত্রেবং 

ব্যাচক্ষাণেন ভগবভোত্ং খাক)ং লোকব্যাফোহাথামাত ব)ক্তং 
কল্সিতং স্যাল্ন চৈতচ্ছন্পরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং ,বস্তনা(প- 

শব্বাস্তরেণ পুনঃ পুনকচ্যমানং বস্তত্বং স্থবোধ্যং গ্যাদতে)বং 

বক্ত,ং যুক্তং কন্মণেবাধকাগইত্যত্র 1হ স্ফ,টতরউত্ডজেোহথো ন 

পুনর্বভব্যোভব(ত অর্ধত্র চ প্রশস্তং হুবোদ্ধব)ঞ্ কতৃধ্যমেব ন 

নিশ্পুয়োজনৎ বোদ্ধব্ামতু্চ)তে ন চ [মখ্যাজ্ঞানং ঝোক্ধব্যং 
ভবতি তৎ্এত্যুপস্থা]পতঞ্চাবস্থাতাসং না1প [নত্যানামকরণা- 

দানা গুত্/ব্/য়ো২প1শন1সতোবদ্যতে ভাবইতি ব্চনাৎ 

কখসসতঃ শঙ্জীয়েতে!ত চ দাশতং অসতঃ সজ্জন্মগ্রতষেধাৎ 

অসতঃ সহৎপাভং ক্রবতা। অসদেব সত্ভবেৎ সচ্চাপ্যমস্তবেদিত্যুক্তং 
স্তাৎ, তচ্চাপ্যযুভ্তং সক্ংগুমাণাবঝিরোধান চ 1নস্কলং বিদধ্যাৎ 

 কর্ণশাস্তরং ছঃখন্দপন্ধাৎ ছু,থস্য চ বুষ্িপূর্বকতয়া কাধ্যত্বানথপ- 
পত্বেঃ তর্দকরণে চু নরকপাতাভ্যুপগমে অন্থায়ৈবোভয়থাপি 

কল্পণে চশান্ত্রং নিজ্ষলং ক্িতং স্যাৎ শ্বা্যুপগমবিরৌ- 
ধশ্চ নিত্যং নক্ষলং কম্মেত্যত্যুপগমযতে মোক্ষফলায়েতি ক্রুবতঃ 



চতৃর্থাধ্যায়ু ৮৫ 

যস্যা সর্ব্ব সমারস্তাঃ কামসংকল্পবর্ধিতাঃ। 

'ানাগিদরথীকর্বাং তমাহুঃস্পগ্ডিতং বুধাঃ ॥,১৯ ॥ 

ত্যক্ত কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ। 

কর্ধ্মণ্যভিপ্রবৃত্তোৎপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০ 

তম্মাদ্যথাশ্রতএবার্থঃ কর্মণাকর্্ম ইত্যাদেস্তথা চ ব্যাখ্যাতোহ- 
স্লাভিঃ শ্লোকঃ ॥ ১৮ | 

« তদেতৎ কর্মুপ্যকম্মাদিদর্শনং স্ত.য়তে বদ্যেতি। যস্য 
বথোন্দরশশশিনঃ সর্ষে বাবস্তঃ সমারভ্ভাঃ সর্ধবাঁণ কর্ণ সমার- 

ত্যস্তে'ইতি সমারস্তাঃ কামসন্করবর্জিতাঃ কামৈস্তৎকারণৈষ্চ 

সন্কক্নের্বাজ্জতাঃ মুধৈব চেষ্টামাত্র। অনুষ্ঠীয়ন্তে গ্রবৃত্েন চেল্লোক 

এগ্রহা্থং নিবৃতেন চেৎ জীবনমাত্রার্থ, তং জ্ঞানাগদগ্ধকর্্মাণং 
[কমাদাবকন্মাদিদশনং জ্ঞানং তদেবািস্েন জ্ঞানাঙগন। দগ্ধান 

শুভাশুভলক্ষণানি যস্ত তমাহুঃ পরমার্থতঃ পাঁগডতং বুধাঃ 

ব্ন্ধাবদঃ ॥ ১৯ ॥ 

যস্ত, কম্মাদবশী সৌহকম্মাদিঘর্শনাদেক (নর্থ অংক্নাসী 
ভবন মাত চে: সন্ কম্মণি ন গ্রবর্ততে যদ; পি প্রাকৃবিবেকতঃ 

প্রবৃত্বঃ ষস্ত প্রারন্ধকম্মী। সন উত্তরকালমুৎপন্না ত্মস্ম্যগ্দর্শবঃ 

স্তাৎ সকর্্মণি গ্রর়ৌজনমপশ্তন্ সসাধনং কর্ম পারত্যজত্যেষ 
রঃ তশ্চি্নিমিত্তাৎ কল্মপরিত্যাগাসত্তবে সতি, কর্ম্াণ তৎফলে চ 

হি্ততয়। স্বগ্রয়োজনাভাবাল্লোকসংগ্রহাথং পূর্বববৎ কর্মণি 

পরুতোহপি নৈৰ্, কিঞ্ৎ করোতি জ্ঞানাগ্রিরনধ্ধকর্শত্বাৎ তদদীয়ং 

নৈঁব , সম্পদ্যতইত্যেতদর্থ, দশয়িযন্নাহ্ ত্যন্তে তি। 
তক । কর্মশ্বতিমানং ফলাসঙ্গঞ্ যথোক্তে জ্ঞানে নিত্যতৃথো- 

৮ 



৮ শ্রীমন্তগবাীতা৷ ৷ 

িরপর্যতচতা্া ত্তসর্বপরিগহঃ। 
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্ননপ্মোতি কিলিং |২১। 

নিরাকাজ্কোবিষয়েঘিত্যর্থো নিরা শ্রয়আশ্ররছিতআশ্রয়োনাম যৃদা- 

শ্রিত্য পুরুবার্থং পিষাধয়িষ/তি, দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়র- 
হিত ইত্যথঃ। তেনৈবস্তুতেন স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ সদাধনং কর্ম 

পরিত্যক্তব্যনেবেতি প্রাপ্তে ততোনির্গমাসম্তবাৎ লোকসংগ্রহ- 

 চিকর্ষীয়। শিষ্টবিগহণাপরিজিহীর্যয়] বা পূর্ববৎ কর্মপ্যভিগ্রবৃ 

ভোহ্প নক্রযাত্মদর্শনসম্পনত্বাণৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ । ২০। 

যঃ পুনঃ ূর্বোক্ঞবিপরীতঃ প্রাবে কন্মারস্তাদ্ব,ন্গণি র্বা- 

স্তরে প্রত্যগাত্মনি নিযে সঞ্ধাতাত্মদর্শন: সদৃাদৃ্ে্টবিষয়াশা- 
বিবজ্দিততয়া। দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কর্মাণ প্রয়োজনমপ্যশ্যন্ সসাধনং 
কর্ম সংন্যস্য শরীরযাত্র চেষ্টোষতিজ্ঞণননিষ্টোমুচ্যতইতো? 
তমর্থং দর্শয়িতুমাহ নিরিতি। নিরাশীনির্গতা; আশিষোষন্মাৎ 
সনিরাশীঃ, যতচিত্রাত্মা চিত্তমস্তঃকরণমাস্মা বাহ্যঃ কাধ্যকরপ- 

সঙ্ঘাতত্তাবুভাবপি ধতৌ সংযত যেন সযতচিতাত্ম। ত্যক্সর্ধ- 
পরি গ্রহঃ ত্য্তঃ সর্বঃ পরিগ্রহোযেন সত্যক্তসর্বপারগ্রহঃ শারীরং 

শরীর্থি তিমাত্রগ্রয়োজনং কেবলং কর্ম তত্রাপ্যতিমানবর্জিতং 
কর্ম কুর্ধন্াপ্রোতি ন প্রাপ্পোতকিদবিষমনিষ্রগং পাঁপং ধর্দ 

ধর্ধোহাপ মুক্ষোরিষটরপত্থাৎ কি্িষমেব বন্ধাপাদকত্ধাৎ, কিধ+ 
শারীরং কেবলং কর্শেত্যত্র কিং শরীরনির্বর্তযঃ শারীরং কর্ণা- 

ভিপ্রেতমাছ্োশ্বিচ্ছরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শখরীরং কৃর্মেতি 

কিঞাতোধদি শরীরনির্বব্ত্যং শারীরং কর্ম যদি বা শরীরস্থিতি- 

মাত্র গ্রয়োজনং শরীরমিতযুচ্যতে যদ্ব। শরীরনির্বত্ত্যং কর্ণ শারীর 



চতুর্থাধ্যার । ৮৭ 

 যদৃচ্ছালাভসস্তষ্টোদন্বাতীতোবিমতসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধো৷ চ কৃত্টপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২॥ 

মভিপ্রেতং স্তাততদ দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরী- 
রেণ কুর্বন্নপ্লোতি কিন্বিষমিতি ক্ররতোবিকুদ্ধাভিধানং প্রস- 
জ্যেত শাস্বীয়ধ কর্ম দৃষ্টাদৃষটপ্রয়োজ নং শরীরেণ ুর্বাপ্লোতি 

কিন্ধিয়মিত্যপি ক্রবতোশ্প্রাপ্তপ্রতিষেধ প্রসঙ্গঃ শারীরং কর্ম 
রুর্বন্লিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাত্যুনসনির্কর্ত্যং 

কন্ বিধিপ্রতিযেধবিষয়ং ধর্্মীধন্শব্ববাচ্যং কুর্ধন্নাপ্পোতি কি- 

স্বমিত্যুক্তং স্তাৎ তত্রাপি বাজ্ুনোভ্যাৎ বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে 
কিন্বিষ প্রাপ্তিবচনং বিরুদ্ধমাপদ্যেত প্রতিষিদ্ধসেবাপক্ষে২পি 

'ছতার্থান্বাদমাত্রমনর্থকং স্তাৎ যদাতু শরীরস্থিতিমান্্রপ্রয়ো- 
ফননং শারীরং কর্মাভিপ্রেতং ভবেতদা ৃষ্টদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ণ 
বিধিপ্রতিষেধশান্ত্রগমযং শরীরবাঙ্মনসনির্বর্ত)ং অন্যদকুর্ববং- 

স্তৈবের শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রগ্রয়োজনং কেবলশবা- 

প্রয়োগাদহং করোমীত]ভিমানবজ্জিতঃ শরীরাদিচেষ্টামাল্ং 

এলাকদৃষ্ট্যা কৃর্বন্াপ্লোতি কিন্বিষমেবস্ত,তস্য পাপশবাবাঢ্যকি- 
ষপ্রাপ্তযসস্তবৎ কিন্বিষং সংসার নাপ্লোতি জ্ঞানা গ্িদগ্বসর্ব্বকর্মন- 

্বাদ্প্রতিবন্ধেন মুচ্যতএবে'ত পুর্ববোক্তসম্যগ্দর্শনফলানুবাদ-এ 
বৈষ% এবং শরীরং কেবলং কর্মেত্যস্যার্থস্য (পরিগ্রহে নিরবদ্যং 

ভবতি ৭২১। 

ত্যক্কুসর্ধবপরিগ্রহন্ত যতেররাদেঃ শরীরস্থিতি হেতোঃ পরিগ্রহস্তা- 

ঠাবাৎ যাচঞাদিনা শরীরস্থিতৌকর্তব্যতাযাং'প্রাপ্তায়াময়াচিতম- 

গ্তদুাবরং যদচ্ছরেত্যাদিন। বচনেনাগ্ুজ্ঞাতং বতেঃ শরীর - 



৮৮ শ্বীম্গবদপীতা | 

গতদঙ্গন্য মুক্তমত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 

যন্ঞয়াচরতঃ কণা সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩॥ 

স্থিতিহেতোরন্নাদেঃ প্রাপ্তিদ্বারমাবিষূর্বরাহ যদৃচ্ছেতি। য্দৃচ্ছো- 
লাস্তমন্তষ্টোই প্রার্থিতোহযত্বতে।লাংতাধদৃচ্ছালাভত্তেন  সন্তষ্টঃ 
সংজাতালংপ্রত্যয়ঃ ছ্ন্বাতীতোদ্বন্বৈঃ শীতোষ্জািভিঃ হন্যমা- 

নোইবিষধচিত্তো ত্বন্বাতীত উচ্যতেবিমৎমরোবিগতমতমরোনিরৈ- 
রবুদ্ধিঃ দমস্তল্যোযৃচ্ছ্যালাভস্যাপি মিক্ধাবদিদ্ধৌ চ য এববুঁ- 
তোষতিরন্নাদেঃ শরারস্থিতিহেতে; লাভালাভয়োঃ সমোহ্র্য- 

বিষাদবদ্ষিতঃ কর্তা অকর্মাদিদশী যথ। ভৃতাত্বর্শননিষ্: 
শক্নীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদি কর্মণি শরীরাদি নির্বর্ত্ঃ 

নৈব কিঞ্চিৎ করোম্যহং গুপাগুণেযু বর্তত্তে ইত্যেবং সদ! সা 

রিচক্ষাণ আত্মনঃ কর্তৃত্বাভাবং পশ্যন্ৈধ কিকিতিক্ষাটনাদিকং ৬ 
কর্ম করোতি লৌকবাবহারদামান্যনর্শনেন তু লৌকিকৈরারো- 
পিত কর্তৃত্বে ভিক্ষাটনাদৌ কর্ণণি কর্ত। ভবতি ভিক্ষাট নাদিচে- 
্াস্বপি অকর্তৃত্বাদ্যমন্ধানমেব বিছ্ধঃ স্ব ভবেন তু শাস্তগ্রমাণা- 

দিজনিতেনাকর্রেব স এবং পরাধযারোপিত কত্ৃত্বং শরীরস্থিতি- 

প্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকৎ কর্ম কখাপি ন নিবধ্যতে বন্ধছেত্তোঃ 

কর্মণঃ সহেতুকন্য জ্ঞানাগরিন! দগ্ধহাদিত্যন্ুবাদ এবৈবঃ1 ২২ | 

ত্যক্ত। কর্শফলাঙ্কং ইত্যনেন প্লোকেনঃ, যঃ রক 
সন্ ধদ। নিক্ষি্র্ধা বদর্শনদপ্পন্ন; স্যাৎ তদাস্যায়নঃ কর্তৃকর্ম- 
প্রো না ভাবদর্শিনঃ কর্থপরিত্যাগে প্রাপ্ডে কৃতশ্চিরি মিতা 
ত্বাদস্ভবে দতি পুর্ববন্তশ্মিন্ কর্মথাভি প্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ 
করোতি ন ইতি চ কর্ধাভাবঃ প্ররর্শিতঃ যষ্্তবং কর্মীত বৌ. 



চতুর্থাধ্যায় ৮৯ 

্হ্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রন্ষাো। ব্রহ্মণা হুতং | 

ব্রন্মেব তেন গন্তব্য ব্রহ্মকর্্মসমাধিন। ॥ ২৪ ॥ 

'দর্শিতন্তস্যব গতসঙ্গসোতি । গতসঙ্গস্ সর্বতোনিবৃতীসক্তেমু'- 

ঠকদ্য নিবৃত্তধন্মাপিবন্ধনস্য জ্ঞানাবাস্থতচেতসোজ্ঞানে এব অব- 

স্থিতং চেতোষসা সোহ্যং জ্ঞানাবস্থি তচেতান্তস্য যজ্ঞায় যক্ঞনি- 
ব্বত্যর্থমাচরতোনির্বর্তযতঃ কর্ম সমগ্রং সহাগ্রেন কর্মফলেন 

ভীতি ইতি সমগ্রং কর্ম তৎসমগ্রং প্রৰিলীয়তে বিনশ্যতী- 

ত্যর্থঃ | ২৩। 
?॥ কশ্ীৎ পুনঃ কারণাৎ ক্রিয়মাণং কর্ম শ্বকার্যারস্তমকু ধ্বন 
বমগরং প্রবিলীয়তইতাচাতে যত:ব্রন্ষেত। ব্রন্ধার্পণং যেন 
রঃ রংণন প্রকারেণ ব্রহ্ধবিজ্বিরগ্নাবর্পয়তি তদ্ব দ্বৈবেতি পশ্যতি 

যাত্মবাতিরেকেণাভাৰং পশাতি যথ। শুক্তিকাম।ং রজতাঁভাবং 

৫ তদ্বছুচ্যতে ব্রদ্গৈবার্পণমিতি যথা! যদ্রজতং তকচ্ছুক্তিকৈ- 
তি ব্রহ্ম অর্পণমিত্যসমস্তে পদে যদর্পণবৃদ্ধা। গৃহাতে] লোকে 

দস্য ব্রহ্মবিদোত্রদ্মেবেতদর্থঃ, ব্রচ্ম হবিস্তথা ঘন্ববির্দধযা 

'ম্ুণৎ তদ্,ন্ৈবাস্য তথা বরঙ্ধাগ্রাবিতি জমস্তং পদমগ্রিরপি 

ব যত্র হুম্নতে ব্রহ্ধণ। কত্রণ ব্রন্মৈব কর্তেত্যর্থঃ১ যত্তেন হুতং 

ক্রিয়াপি তৎ ব্রন্গৈব যত্তেন গন্তব্য. ফলং তদতি ব্রন্ধব 

.সমাধিনা ব্রন্মেব কন্ম ব্রহ্মকর্মম তন্মিন্ সমাধির্যস্য সত্রহ্গ- 

মাধিজ্ভুন ব্রহ্মকর্্মসমাধিলা ব্রদ্ষেব গন্তব্যমেবং লোকসংগ্রহং 
কীষু্ণাপি ক্রিয়মাণং কন্ম পরমার্থতো কর্ম বরহ্মবুদ্ধ!প নৃদিতত্বা- 

স্ক৫ সর্তি নিবত্তকর্মগোহপি সঙ্ধকন্্মসংন্যাসিনঃ সমাগ্দদর্শন- 

সবনম্পাদনং জ্ঞানগ্ত.স্থতরামুশশদাতে যদরপণাদ্যধিষজ্ঞে 



৯৪ প্রীমস্তগবাগীতা । 

প্রসিদ্ধং তদস্যাধ্যাত্বব্রদ্দেৰ পরমার্থদর্শিনইতি অন্যথ। সর্ব 
ব্রহ্মত্বেৎপরণাদীনামেব বিশেষতে। ত্রহ্বত্বাভিধানমর্থকং জ্যাৎ 

তম্মাদ্ব, ন্বেদং সর্বমিত্যভিজানতঃ বিছুষঃ সর্ধকর্াভাবং কা- 
রকবুদ্ধাভাবাচ্চ নহি কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যং কর্ম দৃষ্টং 

সর্ধমেবাগিহোত্রাদি কং কর্মশবসমর্পিতদেবভাবিশেষ সম্প্রদানা দি 

কারকবুদ্ধিমৎকত্রঁভিমানফললাভিসন্ধিমচ্চ দৃ্ং নোপমৃদিতক্রিয়া- 

কারককর্্মফলভেববুদ্ধিমৎকর্তব্বাভিম!নফলাভিসন্ধিরহিতঞ্চ ইদস্ 
রহ্বুদ্ধণপমৃ দিতার্পণাদিকারক ক্রিয়াফলঙ্েবুদ্ধিমতখ কন্মা- 
তোহকর্মমৈব তত তথা চ দর্শিতং কর্মণ্যভিপ্রবৃত্বোহপি নৈব 

কিঞিৎ করোতি সঃ গুণাগুণেষু বর্তন্তে নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি 

বুক্তোমনোত তত্ববিদিত্যাদিভিস্তথ! চ দর্শয়ন্ তত্র তত্র ক্রিয়াকা- 

রকফলতেদবুদ্ধপমদ্দং করোতি দৃষ্টা চ কাম্যাগিহোত্রাদৌ 
কামোপমদ্দেন কাম্যা়িছোরাদিহানিস্তথা' মতিপুর্বকামতি- 
পূর্বকত্বাদীনাং এবন্বিধেন কারকাত্মনাং কর্শনাং কাধ্যবিশেষ- 
স্যারব্বত্বং দৃষ্টং তথেহাপি ব্রহ্গবুদ্ধযপমুদদিতার্পণাদিকারকক্রিয়! 
ফলভেদবুদ্ধের্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কনম্মাপি ধিদুষোশকর্খ সম্পদ্যতেহ 

তউক্তং সমগ্রং প্র তলীয়তইতি। অন্ধ কেচিদাহর্ষ,ল্দ তদপ- 

ণাঁদীতি ব্রদ্ৈব কিলার্পণার্দিন। পঞ্চবিধেন কারকাত্মনা ব্যবস্থিতং 

সত্তববেব কর্ম করোতি তত্র নার্পণাপিবু দ্ির্নিবর্ততে কিব্বৃর্পণাদিষু 
বরহ্ধবুদ্ধিবাঁদীয়তে যথ। প্রতিমাঁদো। বিষ্ণা দিবুদ্ধির্যথ! 5 নাষাদো 
র্গবৃদ্ধিরেধং সভামেবমপি স্যাদযদি জ্ঞানযঙ্ঞস্তত্যর্থং *্করণং 
নম্যাৎ অত্র তু সম্যণগদশনং জ্ঞানযজ্ঞশব্দিতমনেকান্ যজ্ঞশব্দি- 

তান ক্রিগ্নাবিশেষানুপন্ত্ত শ্রেয়ান্ দ্রন্যম্াদ্যজ্ঞাৎ ভ্ানযজ্ঞইতি 
জ্ঞানং ভ্ভৌতি অত্র চ সমর্থমদং বচনং ব্রহ্ধার্পণমিত্যাদি জ্ঞা 



চতুর্থাধ্যায়। 
ঢা , 

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পযুর্ত পাঁসতে। 
ব্রহ্গাগ্নাবপরে ষজ্জং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ 

নম্ত যজ্ঞত্বসম্পাদনে অন্তথ! সর্বন্ত ব্রন্ধত্বেহথাদীনামের 

বিশেষতো্রন্বত্বাভিধানম নর্থকং স্তাৎ যে ত্র্পণাদিবু প্রতিমায়াং 

বিষ্ুদৃষ্টিবৎ ব্রহ্গদৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে নামাদিঘিব চ্েত ব্রবতে ন 
তেষাং ব্রহ্ম বিদ্যোক্তেহ বিবক্ষি ভা স্তাদর্পণাদিব্ষয়ত্বৎ জ্ঞানস্ত ন 

চ দুষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফণং প্রাপ্ত ব্রদ্মৈর তেন গন্তব্য 
মিতি চোচ্যতে বিরুদ্ধঞ্চ সমাগ্দশনমন্তরণ মোক্ষফলং প্রাপ্যত 

ইতি শ্ররুতবিরোধশ্চ সম্যগর্শনঞ্চ 'প্ররুতং কন্মপ্যকর্্ম ষঃ 
পত্ঠ্যেদ তত্রান্তে চ সম্যগর্শনং তশ্যৈবোপনংহারাৎ শ্রেয়ান্ ভ্রব্য- 
মহ়া্যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ জ্ঞানং লদ্ধা পরং শাস্ত্যিমত্যার্দিন। 
খ্ীমাপশনত্ততিমেব কুর্বনন পক্ষীণোধ্যাষঃ তত্রাকম্মাদর্পণাদৌ 
র্গাদৃষ্টির প্রকরণে প্রতিমায়ামিব বিফুদুষ্টিরচ্যতইত্যনুপপন্নং 
তন্মাদ্ষথাব্যাখ্যাতার্থএবায়ং শ্লোকঃ | ২৪। 

তত্র অধুন] সম!গ্দণনস্ত যন্তত্বং সম্পাদ্য তৎস্তত্যর্থমণ্যেইপি 
বধু উপাক্ষপান্তে দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব দেবাহঙ্গান্তে 
ঘেন যজ্ঞেনাসৌ। দৈখোষজ্ঞপ্তমেবাপরে ষজ্ঞং ধোগিনঃ কশ্মিণঃ 
পধু্পাদতে কুপ্রন্তাতার্থ: ব্রক্গাগ্ধৌ সত্যং জ্ঞানমনস্থংবক্ষ 
বিজ্ঞানয়ানন্দং ব্রঙ্গ যত সাক্ষানপরোক্ষদ্বাঞ্ধ য আম্ম। সব্বান্তরর 
ঈতাদিবঙ্নো করমশনাধানি সর্বসংসারধর্মমবর্ঞজ ৮ং "নতা নেতীতি 
নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মণবেনোচাতে ব্রহ্ম চ তদগ্রিশ্চ সহো- 

ফানেকরপতধবিবক্ষয়া ব্রন্ষাণিস্তন্মিনূ বঙ্গাগ্নাবপরেহন্যে ব্রহ্মবিদো- 
(জখ্যজ্ঞণব্বাচ্য আনম্ম। আস্মনামত যজ্ঞশন্দনা পাঠাৎ তমাত্মানঃ 



৯২ শীমন্তগবদগীতা । 

শ্রোত্রাদীনীক্দরিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্রিু জুহ্বতি । 
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যইন্দজিিয়াগ্রিষু জুহবতি ॥ ২৬ ॥ 
সর্ববাণীন্দ্রিয়কর্শ্মাণি প্রাণকর্মমাণি চাপরে 
আত্মপংঘমযোগাগ্নে। জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭॥ 
যজ্ঞং পরমার্থতঃ পরে ব্রদ্ধ সন্থং বুদ্ধযাহাপাধিসংযুক্কমধাস্ত 

সর্ববোপাধিধর্মফপানুতিরূপং যজ্ঞেনৈবাস্মনৈবোক্তলক্ষণেনোপ- 

জুহ্বতি প্রতিক্ষিপন্তি দোপাধিকদ্যাত্মনোনিকপাধিকেন পরত্রহ্ধ 

স্বর্ূপেণৈব যদ্শনং সতস্মিন্হোমস্তং কৃর্ববন্তি ব্রন্মায় কত্বদশ ন- 
নিষ্ঠাঃ সংন্যাসিনইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ 

সোহযং সমাগদ্শনলক্ষণোধজ্ঞো দৈবধজ্ঞাপিষু যজ্ঞেযু প্রক্ষি- 

প্যতে ব্রঙ্গার্পণমিত্যাদিক্লোকৈঃ  অরয়ান্ দ্রব্যমযাৎ যজ্ঞাৎ 

জ্ঞানধক্তঃ পরন্তপইত্যাদিন। স্তত্ার্থং শ্রোত্রাদীনীতি । শ্রোত্রা- 

দীনীক্দ্রিয়াণান্যে যোগিনঃ সংষমাগিষু প্রতীন্দ্রিপং সংযমোতি দ্য 

তইতি বহুবচনং সংষমা এবাগ্নয়ন্তেবুছু হ্বতীক্ট্রিযংসমমেব কুর্বস্তী- 

ত্যর্থঃ শব্দাদীন্ বিষয়ানন্তে ইক্জিয়া গ্রিযু জুহ্বতি ইন্জিয়াণ্যেবাগ- 

যস্তেঘিস্দ্রিয়াগ্রিবু জুত্বতি শ্রোতা দিভিরবিরুদ্ধবিষস্বগ্রহণং হস 
মগ্তন্তে ॥ ২৩৬ ॥ 

কিঞ্চ সর্ধবাণীতি । সর্বাণীক্দিয় কর্মীণি ইঞ্ছ্রিয়াণাৎ কন্মীণী- 

ক্িযকর্মীণি তথ প্রাণকন্দমাণি তথা প্রাণোবাযুরাধ্যা- 

ঝ্মিকম্তৎ কন্মাণ্যাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি তানি চাপরে আত্মসংবম- 

যোগাগ্ৌ আত্মনি সহমআত্মসংঘমং সএব যোগাগিস্াস্ন্না স্ব 

'যমযোগাগ্ৌ জুহ্বতি -প্রক্ষিপন্তি জ্ঞানাগ্রদীপিতে স্নেছেনেব 
প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানেনোজ্জ লভাবমাপানদিতে জুহ্বস্তি” 

, প্রবিলাপযস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ 



চতুর্খাধ্যায়। ৯৩ 

্রব্যযজ্ঞান্তপোযজ্ঞাযোগযজ্ঞান্তথাপরে । 

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তখাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ। প্রাণায়ামপরায়ণাঃ | 

অপরেনিয়তাঁহারাঃ প্রাণীন্ প্রাণেষু 'জুহ্বতি ॥ ২৯।॥ 

দ্রব্যেতি। দ্রব্যযজ্ঞান্তীর্থেযু ভ্রব্যবিনিয়োগং যক্ত ভুদা! কুর্বস্তি 

যে তে, ভরব্যবজ্ঞান্তপোষজ্ঞান্তপোষজ্ঞোষোং তপশ্িনাং তে 
তপোঘজ্ঞাষোগবজাঃ প্রাণায়াম প্রত্যাহার দিলক্ষণোযোগো- 

যজ্ঞোষেষাং তে যোগধজান্তখাপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞান্চ শ্বাধ্যায়ো 

মথাবিধি খগাদ্যভ্যাসোযজ্োষেঘাং তে স্বাধ্যায়যন্ঞ।ঃ জ্ঞানযজ্ঞাঃ 

শান্ত্রার্পরিজ্ঞানং যজ্ঞোধেষাং তে জ্ঞানষজ্ঞ।£ স্বাধ্যায়- 

ব্াজ্ঞানযজ্তাশ্চ ষতয়োযতনশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ সম্যক শিতানি 
তন্থক্কত।নি তীক্ষীককতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 

কিঞ্চ অপানইতি। অপানে অপানবৃতো জুহ্বতি প্রক্ষিপত্তি 
ীণং প্রাণবৃত্তিং পুরকাখ্যং প্রাণায়্ামং কুর্বস্তীত্যর্থঃ, প্রাণেহ- 
পানং তথাপরে জুহ্বতিরেচকাখ্যঞ্চ প্রাণায়ামং. কুর্বাস্তীত্যেতৎ, 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ! মুখনামিকাভ্যাং বায়োনির্গষনং প্রাণস্য 

স্তদ্িপর্যযয়েপাধোগমন্মংমপানস্য ভে প্রাাপানগতী এতে 

নিকুধ্য প্রাণায়ামপরার়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপরা: কুস্তকাখ্যং 

প্রণায়মং কুর্বন্তাত্যর্থ্ | কিঞ্ক অপর ইতি, অপরে 
নি্ইতাহারারিক়ত: পরিমিত; আহারোষেবাং তে নিয়তাহান্লঃ 
৪১ প্রাপান্ বারত্যো প্রাণভেদেঘেব জুহ্বতি যস্য বস্য 



৯৪  প্রীমনতগবাদীতা | 

সর্ষবেহপ্যেতে যজ্ঞবিদৌষজ্ঞক্ষয়িতকলাষ 12। 

যজ্ঞশিষ্টামুততুজোযান্তি ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ৩০ ॥ 
নায়ং লোকোস্ত্যবজ্ঞম্ত কুতোহন্যঃ কুরুসত্ম 1৬১1 
এবং বন্ুবিধাযজ্ঞাবিততা ব্রহ্ম ণোমুখে । 

কর্মখীন্ বিকি তান্ সর্বানেবং তা বিমোক্ষ/ সে 

বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়তে ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তশ্মিণ ভূহবতি তে তত্র 
প্রবিষ্টাইব ভবস্তি॥ ২৯॥ | 

সর্ধইতি। সর্ধেইপ্যেতে যজ্ঞবিদৌধজ্ঞক্ষপ্নিতক সমষাঃ 

যক্ৈর্যথোক্ৈঃ ক্ষয়িতোনাশিতঃ কলষো যেষাং তে যজ্ঞক্ষায়িত- 

কল মষাঃ এবং ষথোক্তান্ যজ্ঞান্ নিববর্ত্য বজ্ঞশিষ্টামৃতভূজোষ- 

জ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞ শিষ্টং যক্তশিষ্ট তদমৃতধ্চ বজ্ঞশিষ্টাম্বতং তত. 

ভুগ্গতইতি ষক্শিষ্টামৃতভূজোবথে(ক্তান্ যজ্ঞান্ কৃস্ব। তক্ছিষ্টেন কালেন 

যথা বিধিচোদ্দিতমন্নম মৃভাখাৎ ভৃপ্তইীতি বন্তশিষ্টামুতত জোবঘাস্তি 

গচ্ছস্তি বহ্ম সনাতনং চিরস্তনং মুমুক্ষবশ্চেৎ কালাতিক্রমাপেক্ষ- 

য়েতি শর্বসামর্ধ্যাৎ গম্যতে ॥ ৩* ॥ র 

নায়মিতি । নায়ং লোকঃ সর্ধপ্রা পিসাধারণোহপাস্তি যথো- 

জাঁনাং ষজ্ঞানামেকোপি যজ্ঞোষস্য নাতি সোহষজ্তন্তস্ত কুতোই- 

প্োবি শিসাধনপাধ্যঃ কুরুসঞ্জম ॥ ৩৬ ॥ 

এবমিতি। এবং দ্বথোক্তাবহুবিধা বহু প্রকারাবজাধিততাবি+. 

স্বীর্ণাব,জণোবেদস্ব মুখে দ্বারে বেদ খ্বারেণাবগম্যমানীঃ ব.ক্ষণোমুখে, 

বিততাউচ্যন্তে তদ্যখ! বাচি ছি প্রাপং জুহুমইত্যাদৃষঃ কর্মজীর্ন 
কার়িকবাচিকমানসকর্থোস্তবান বিদ্ধি! তান সর্ববাননাত্বঞ্জাণ্ 



চতুর্থাধ্যায়। নি 

'শেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ 
সর্বংকম্শমাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রম্মেন সেবয়া। 

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 
নির্ব্যাপ।ঝোহ্থাত্মা অতএবৰং জ্ঞাত্বা মোক্ষয সেহগুভাৎ ন মদ্ব/াপা- 

রাইমে নির্ব।াপারোহমুদ্াসানহতে]বং জ্ঞাত্বাম্মাৎথ সম্যগ. দর্শনাৎ 
মোক্ষ)সে সংসারবন্ধনাদত্যর্থঃ ৪ ৩২ ॥ রা 

ব্রহ্মার্পণ)মিত]ারিশ্লোকেন সম)গ, দর্শনন্ত যজ্জত্বং সম্পা দিতং 

জ্ঞাশ্চ অনেক)বিধা উপদিষ্টান্তেঃ সিদ্ধপুরুষারথপ্ররোজনৈর্ঞনং 

তে কথৎ শ্রেমাণাতি। অরেরান্ জ্রব্যময়া দ্রব/সাধনসাধ]াৎ 

বজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ হেপরস্তপ ভ্রব/ময়োশোহ যজ্ঞঃ ফলস)রস্তকোন 

নষজ্ঞ, ফঞ্ন্ারস্তকোহতঃ শ্রয়াণ্ প্রশস্ততর; কখং বত, 

নব্বং কম্ম সমস্তমাথপং অপ্রাতবন্ধং পাথ জ্ঞানে মোক্ষনাধনে 

দর্বতঃ সংল্লতোষকন্থানীয়ে পাঁরসমাপ্যতেহস্ততবতীত্যথঃ ষথ৷ 

₹়ারবিজিতায়াধরেকাঃ সংযস্ডে)বমেনং সব্বং তর্দভিসমোঁত যৎ 

কঞ্চিৎ গ্রজাঃ সাবু কুর্ব্ি ষস্তঘে যৎ সবেদেতি এতে ।৩৩| 

তদ্দেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রাপ]তইস্ুচ/তে "তছি- 
রীতি তথ্িদ্ধি বিজানীহি যেন বিধিনা প্রাপ)তছ ত]াচারধ)ান- 

ভগধ্য ক্পপিপাতেন প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পৃতপং এশিপাতো দীর্ঘ- 

নমস্কারঃ তেন কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষ: কা বিদ্য। কা চাঁবদে)তি 

(ঞ্িপ্রশ্নেন সেবা! গুরুণ্ুভ্রধষৈবমাদিন! গুতয়েণাবর্জিদতা- 
ড়ায্যাউপদেক্্যসতি কথয়িষস্তি তে ভ্ঞানং। 'যখোক্তবিশেষণং 

ভ্ঞানিনোজ্ঞানবস্তেপি কৈচিদ্যথাবনতদরশনশীষানঃ ন ভবস্তি 



৯ ভীমঙগবদগীতা। 

যজজ্ঞাত্ব। ন পুনর্্দোহমেবং যাস্যসি পাণুব। 
যেন ভূতান্যশেষাণি ড্রক্ষ্যস্তাত্বন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 
অপি চেদসি পাপিত্যঃ সর্ব্বভ্যঃ পাপক্কৃতমঃ। 
সর্ববং জ্ঞানপ্লবেনৈব বুজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥ 
যথেধাংসি সমিদ্ধোহ গ্রির্ভল্মসাৎ কুরুতেহজ্ছুন । 

অপরে তু ভবস্ত্যতোবিশিনষ্টি তত্বদর্শিনইতি, ষে সম্যগ-দর্শন- 
সৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্ধ)ক্ষমৎ ভবতি নেতরদিতি ভগবতো- 

মতং ॥ ॥ 5 
তথ! চ সতীদ্বমপি সমর্থং বচনং যদ্দিতি। যৎ জ্ঞাত্বা ব 

রুপদি্মধিগম্য প্রাপ্য পুনতূ যোমোহমেবং বথেদানীং 
মোহং গতৌহসি পুনরেবং ন বাস্যসি হে পাণুব, কিঞ্চ যেন 

ঠঢাশেষেণি ত্রজ্গাদীনি ত্তন্বপর্য্যস্তানি জঞক্ষ্যসি 
প্রত্যগাত্মনি মত্নংস্থানীমানি ভূতানীতি অথো 

দেবে পরমেশ্বরে চেমান্টীতি কেব্রজেস্বকৈকত্বং 

ং দ্রক্ষযসীত্ার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 

্ঞানস্য মাহাত্ব২ অপীতি। অপি চেদসি 

£ সর্বেভ)ঃ সকাশাদতিশয়েন পাপরুৎ পাপ- 

স সর্বং জ্ঞানপ্রবেনৈৰ জনমের প্বং জান- 

কিঞ্চেতস্য 

পাপিভ্যঃ পাপ 

রুমঃ ঘদসি 

পিবং কৃত্বা *বৃজিনার্ণৰং পাপং সন্তরিষ্যসি ধন্দোপীহ- 
ুসুক্ষোঃ পাপমূচ্য্থে॥ ৩৬ 

জ্ঞানং কথং স্ট্রশতি পাপমিতি সতৃষটাস্তসুচ্টতে বখেতি। 
যথা এধংসি কাষ্ঠী সমিদ্ধঃ সম্যক্ ইচ্জোদীগ্যোহ মিরভন্মসা 
তন্মীভাবং কুরুতেহ্ ছুন এবং জ্ঞানমের্ক অধিজ্ঞণনাগ্রঃ সং 
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জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ববকন্মাণি ভম্মসাহ কুরুতে তথ। ॥৩৭॥ 
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যতে । 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মমি বিন্দতি ॥৩৮ 

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং ততপরঃ সহয়তেন্ড্রিয়ঃ | 
জ্ঞানং লন্ধু। পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥ 

কর্্মাণি ভন্মমাৎ কুরুতে তথ। নির্বাজং করোতীতার্থঃ নহি 

সাক্ষাদেৰব জ্ঞানাগ্রিঃ তানি কর্মাণীন্ষনবন্তম্মীকর্তং শরুোতি 
তন্মাৎ সমাক দর্শনৎ সর্বকর্মণাং নির্বাজত্বে কারণমিত্যতিপ্রায়ঃ 

সামর্থ্যাৎ যেন কর্ণ। শরীরমারন্ধং তত প্রবৃত্ধফলত্বাহুপভোগে- 
নৈব ক্ষীয়তেইতোষান' প্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোষ্পত্বেঃ প্রাক- 
কৃতানি জ্ঞানসহুভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেৰ 

সর্বাণি ভন্মসাৎ কুরুতে ॥ ৩৭ ॥ 
ষতএবমতঃ ন হীতি। ন হিজ্ঞানেন সদৃশং তুলং পবিত্রং 

পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদ্যতে হি যম্মাৎ তত জ্ঞান্য ম্বয়মের 

যোগসংসিদ্বোষোগেন “কন্মরষোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিগ্ধঃ 

স্কতোষোগ্যতা মাপক্নোমুমুশুঃ কালেন হত আত্মনি বিন্দতি 

লণ্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮। 

যেনৈকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তিভবতি সউপায়উপদ্িশ্টতে শ্রন্ধাবা- 

নিতি। অন্ধাান্ শ্রন্ধালুর্লভতে জ্ঞানং শ্রদ্ধালুত্বেংপি তরতি 
কশ্চিন্দন্প্রস্থানোংতআহ তৎপরোগুরূপাঁসনাদাবভিযুক্তোজ্ঞান- 
লব্ধ্যপার়ে শ্রন্ধাবাংস্তৎপরো২পাজিতেক্ডিয়ঃ ভ্ডাক্ষিত্যতআহ 

সংতেক্দ্িযঃ সংবতানি বিষদেভ্যোনিবর্তিতানি যন্তেক্িয়াশি 
দদংবতেন্ির়োযোগী' বএবস্ততঃ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপর: সংবতেক্ত্িযশ্চ . 

নী 



৯৮ শ্রীমন্তগবদগী তা । 

, অজ্ঞশ্চা শ্রদ্ধানশ্চ সংশয়াতআা। বিনশ্যতি | 
নায়, লোকোহস্তি ন পরে ন স্খং সংশয়াত্মনঃ॥8০। 

যোগসংন্যস্ত কর্্মাণ€ জ্ঞানসংছিম্নসংশয়ং 
আত্মবন্তং ন কর্শাণি নিবপ্রন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥ 

সোহ্বশ্তং জ্ঞানং লভতে প্রণিপাতাদিস্তর বাহানৈকান্তিকোপি 

ভবতি মায়াবিত্বাদিসম্তধাৎ ন তু 'তপা তচ্ছ.দ্ধাবন্বাদাবিত্যে- 

কান্ততোজ্ঞানলন্ধযপাপঃ কিং পূনজ্ঞানগাভাৎ স্তা'দত্যুচ্যতে 

জ্ঞানং লব্ধ! পরাং মোক্গাখ্যাং শাস্তমুপরভিমচিরেণ ক্ষিপ্র- 

'মবধাধিগচ্ছতি সম্যগদশনাৎ ক্ষপ্রমেব মোক্ষোভবতাছি সর্ব-- 

শাস্ত্রন্তায়প্রসিপঃ শ্বনিশ্চিতোহথঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অত্র সঘশয়োহি ন কথাঃ পাপিষ্ভোহি সংখয়ঃ কথমিত্যুচ্যতে 

অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞশ্চানাম্মন্জোহসব্ূবানন্চ সংশরাজ্সা চ 1বন- 

ম্যতি অঞ্জাশ্রদ্ধধানোৌ যর্যপি বিনশ্ততঃ তগাপি ন তথা যথ। 

'সংশয়াত্বা সভু পাপিষ্ঠ সর্ধেধাং, কথং নায়ং সাধারণোপি 

লোকোহন্তি তথ! ন পরলোকোন শ্রুখং তত্রাপি সংশক্োপপত্তেঃ 

ংশয়াত্বনঃ সংশরচিত্তস্য তম্মাৎ সংশয়োন কর্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥ 

কল্মাৎ যোগেতি। যোগসংস্তস্ত কর্্াণং পরমার্থপর্শনলক্ষণেন 

যোগেন সংস্থন্তাঁন কন্মাণি যেন পরমার্থ দ'শন্। ধন্ঝাধন্মাখ্যান 

তৎ যোগসতন্তন্তকন্ত্ীণং কখং যোগপংস্তস্তকর্খেত্যাহ জ্ানেনাত্বে- 

শ্বরৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংছিন্ন সংশয়োধন্ত সংজ্ঞানমংছিব্লনংশরঃ 
যএবং যোগসংন্তান্ত কর্ম তমাত্মবস্তম প্রমর্তং গুণচেষ্টাক্ুপেণ দৃষ্ঠানি 

ন্ কর্মাণি 'নবরস্তি অনিষ্টাদিরপং ফপং নারভন্তে হে 

ধনগ্য়ঃ॥ ৪১। ৃ 



চতুঙগাধ্যার। ৯৯ 

তত্মাদজ্ঞানসংভূতং হৎস্ছং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। . 

ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতশাহজ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

 ঈক্মপন্বনি শ্রীভগব্গগীতাযুপনিষৎস্ছ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে 
এফ বাজ্নসন্থাদে জ্ঞান কম্মন্তাসষোগে! নাম চতুর্থোধ্যায়ং। 

ষম্মাৎ কন্মযোগানুানাৎ অশুদ্িক্ষয়হেত কজ্ঞানসংছন্নসং- 

শয়োন [নবধ্যতে কনম্মভজ্ঞানাপ্িদগ্ধকম্মতবাদেব যম্মাচ্চ জ্ঞান- 

কন্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্ততি তম্মাদিতি। তস্মাৎ 

পাপিষ্মজ্ঞানসম্ভৃতং অজ্ঞানাদরবিবেকাজ্ঞাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধো 

স্থিতং জ্ঞানাসিন। শোকমোহাধিদোষহপৎ সম্যক দর্শনংজ্ঞানং 

তদ্দেবাসিঃ খড় গস্ভেন ভ্ঞানাসিনাত্মনঃ স্বস্ত আত্মবিযত্বা 

ংশয়ম্তয ন হি পরস্ত সংশয়োহপরেণ ছেত্তব্যতাং প্রাপ্তোযেন 

শ্বন্তেতি বিশেষ্য তেহতআত্মবিষয়োপি স্বত্তৈব ভবতি জ্ঞানা সিন 

ছিত্বৈনৎ সংশক়্ং স্ববনাশহেতুভৃতং যোগং দম/ক্ দর্শনোপায়ং 

কন্মাষ্ঠানমাতিষ্ঠ কুর্ববিত্যর্থঃ . উত্ভিষ্ঠ চেদানীৎ যুদ্ধায় 

ভারতেতি ॥ ৪২ ॥ 

ইতি শ্ভগব্দগীতাভাষ্যে চতুর্থোধ্যায়ঃ। 



পঞ্চমাধ্যায়ঃ | 

অর্ভবনউবাচ। 

ম্যাসং কর্ধাণাং কৃষ্ণ পুনর্ষোগঞ্চ শংসসি। 

যচ্ছেয়এতয়োরেকং তন্মে ব্রহি শুনিশ্চিতং ॥ ১॥ 

কর্মপ্যকর্্ম ষঃ পশ্ডেদিতিত্যারভ্য সযুক্তঃ কৃৎ্নকর্মমকৎ 
জ্ঞানাগ্রি্গপ্ধকম্্রীণং শারীরং কেবলং বর্ম কুর্বন্ যদৃচ্ছ'ল]ত- 

সম্তষ্টোব্দ্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ কর্জান্ বি্ধ তান্ সর্বান্ 
সর্ধং কল্মাথিলং পার্থ জ্ঞানাগ্রঃ সর্ববন্ধাণি ফোগসংস্তত্ত- 

কর্খাপমি ত্যস্তৈব্বচনৈঃ জর্বকর্মসংন্ভাসমবোচত্তগবান, ছত্বৈনং 

সংশয়ং ষোগমাতিষ্ভ্যনেন বচনেন পুনর্যোগঞ্চ বশ্বানুষ্ঠান- 

লক্ষণমন্থৃতিষ্ঠেত্যুক্তবান্ তয়োরুভয়োশ্চ বর্দানুষ্ঠানকন্মসংস্কা- 
লুয়োঃ স্িতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাদেকেন সহ কর্ত,ম- 

শক্যত্বাং কালতেদেন চানুষ্ঠানবিধানাসাবাদর্থাদেতয়েরান্ত তর- 

কর্তব)তায়াং প্রাঞ্চো সত্যাং বৎ প্রশস্ততরমেতয়োঃ কন্খাহষ্ঠান- 

কর্্মসংন্তাসয়োঃ তত কর্তব্য নেতরিত্যেবং মন্তমানঃ 

গ্রপন্ততরবুভূৎসয়াজ্জুনউবাচ সংক্কাসং কর্মণাং কৃফেত্যাদিনা। 
নন্ু চাত্াবদোজ্ঞানষোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপাদগিষ্ন্ পুর্বো, 

দাহতৈর্বচনৈর্ভগবান্ অর্বকন্দসংঘ্তাসমবোচন্ধ ত্বনাত্মন্তস্তাঙশ্চ 

কর্দানুঠানব শ্বসংন্াসয়োভিন্নপুরুষবিষয়ত্বাদন্ততরস্য প্রশস্ততরত্ব- 

বুতৃৎসয়। গ্রশ্নোনুপগন্নঃ সত্যমেবং তদাসগ্রায়েণ প্রশ্নোসো- 

পপদ্যতে শ্রষট: স্বাভিপ্রায়েণ পুনঃ প্রশ্নোযুজ্যতঞবেতি বদামঃ, 



পঞ্চমাধ্যায়। ১৩১ 

কথং পুর্বোদাহতৈর্বৈচনৈর্ভগবতা। কর্ধসংস্টাস্ত- ।কর্তৃব্যতয়া 

বিবঙ্ষিতহাৎ প্রাধান্তমন্তুরন চ কর্তারং তম্ত কর্তব্যত্বা- 

সম্ভবাদনাস্বিনপি কর্ত। পক্ষ গ্রাপ্তোহনৃদ্যতইতি ন পুনরাত্ম- 

বিৎকর্তৃকত্বমেব সংন্তাসম্ত বিবক্ষিতমিত্যেবং মন্বানস্তাজ্জুনস্ত 

কর্মানুষ্ঠটানকম্মসংন্তাসয়োরবিদ্বৎপুরুষকতঁকতমপ্যন্তীতি পুর্বো- 
ক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাদন্তরস্ত কর্তব্যত্বে 

প্রাপ্তে প্রশস্ততরঞ্চ কর্তব্য নেতরাদত প্রশস্ততরবিবিদিষয়। 

গ্রশ্নোনান্পপন্নঃ, প্রতিবচনবাক্যার্থানরূপণেনা পিপ্রষ্্যর(ভপ্রায়- 
এবমেবেতি গম্যতে, কথৎ সংন্তাপকম্মযোগো। [নঃশেয়সক্ষরো। 

তরোস্ত্ব কর্মসংহ্াাসাৎ কর্মযোগোবিশিষ্যতে হতি প্রাতিবচনমে- 

তন্নিরূপ্যং কিমনেনাস্মধকভূঁকয়ে।ঃ ংগাসকন্্রষোগযোর্নিচ" 

শ্রেয়মকরখঃ প্রয়োজনমুক্তা ও য়োরেব কুতাশ্চথশেষাৎ কন্ধ- 

ন্যাসাৎ কন্মষোগহ্ত বশঙ্রত্বনুচ/তে আহো।শ্বদনাত্ববৎ- 

কতৃকয়োঃ সংগ্তাসকন্মযোগয়োঃ তহ্ভয়যুচ্যতহাতা কঞ্চাতোম- 

থাম্বাথখকতৃকরোঃ  কম্মসংগ্।সকম্মযোগরে [নিবে করত 

তয়োস্ত কর্মসংন্টাসা কম্মযোগস্ত বি শঞ্টত্বমুচ্যতে যাঁদ বানস্ব- 

বৎ কত্তৃকয়োঃ সংস্তাসকন্মষোগয়োস্ততুত মু) তহতি অঞ্ো- 

চ্যতে আত্মাবৎকভৃকিয়োঃ সংগ্ভাস কম্মযোগয়োরসম্তবাতয়ো- 

[রঃশ্রের়সকরত্ববচনং তায়াচ্চ  কম্মসংগ্ঠানাৎ কম্মযোগন্ত 

বিশক্ত্বা ভিধানমিতে)তছুভয়মনূপপন্নৎ  যদ্যনাত্মাথদঃ কন্ম 

হাস; ততপ্রাতিকৃণশ্চ কন্মানুষ্ঠানল্ণঃ কম্মযোগ সম্ভবেতাং 

তা তয়ে]র্নিঃশ্রেয়নকরত্বো (কিঃ কর্মযোগন্ত চ কন্মপংহ।সা- 

1ঘশষ্ত্বাভিধানসত্যেতুভয়মুপপদ্যেত আত্মখিদপ্ত দংগ্তান- 

কম্মযোগয়োরসগুবাত্বয়োনঃশ্রয়সকরত্বাভিধানং ক্াসংন্যাকাচ্ 



১০২ শ্ীমন্তগবদগীত]।. 

কর্মোফোগোবিশিষ্যতইতি চানুপপনমত্রাহ কিমাত্মবিদঃ 

সংন্তাসকন্মযোগয়োরপ্যসম্ভবআহোস্বিদন্য তরস্তাসম্ভবঃ যা চান্- 
তরক্ঠাসস্ভবন্তদ। কিং কর্্মসংন্ত।নস্যোত কন্মযোগন্ডে ত্যসস্ভবে 

কারণঞ্চ বক্তব্যম(তি, অঞ্রোচ্যতে আত্মবিদোনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞান- 

স্বাদ্ধিপর্য্যযজ্ঞানমূলত্ত কর্থযে গন্ত(সম্ভবঃ স্তাজ্জন্মপিসর্ববিক্রিয়্া- 

রহছিতত্বেন নিফ্.য়মাত্ানমাত্মত্বেনে যোবেত্তি তত্ত।ত্মবিদঃ 

সম্যগ্দর্শনেনাপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্ত নিফি,য়াত্মন্বরূপাবস্থানলক্ষণং সর্ধব- 

কর্মুসংস্তাসমুক্ত। তদ্বিপরীত্যন্যমিথ)াজ্ঞানমূলক কর্তৃ ত্বাভিমান- 
পুরঃসরও সাক্রুয়াত্মন্ব রূপাবস্থানরূপস্ত কনম্মযোগস্তেহ শাস্ত্রে 

তত্র তত্রাত্মন্বরূপনিবূপণপ্রদেশেষু : সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎ 

কার্য্যবিরোধাদ্দভাবঃ প্রতিপাদ্যতে  যন্মাত্তল্মাদাত(বদোনিবৃত্ব- 

মিথ্যাজ্তানন্ত বিপধ্যয়জ্ঞানমূলঃ কর্ম যোগন সম্ভবতীতি যুক্ত মুক্তং 
স্তাৎ কেষু কেধু পুনরাত্মস্বরূপনিরূপপপ্রদেশেন্বাত্মবিদঃ কল্মী- 

ভাবঃ প্রতিপাদ্যতষ্ত্যত্রোচ্যতে অবিনাশি তু তদ্দিতি গ্ররুত্য 
ঘঞ্ন্থেতি হস্তারং বেদাবিনাশিনৎ নিত্যমিত্যাদৌ তত্র 

তত্রাত্মবিদঃ কর্মাভাবউচ্যতে নন্ধ চ কম্মযোগোপ্যাত্দ্বরূপ- 
নিরূপপপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রাতিবাদ্যতএব তদ্যথা তল্মাদ্- 

যুদ্ধত্ব ভারত হবধন্মমপিচাবেক্ষ্য কন্মপ্যেবাধিকারস্তে ইত্যাদা- 

বতশ্চ কথমাত্মব্দঃ কশ্মযোগস্তাসস্তবঃ স্যাদিতি, অন্রোচ)তে 

সম্যগৃজানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য/) বিরোধাৎ , জানযোগেন সাংখ্যা- 

নামিত্যনেন সাংখ্যানামাত্মভত্বধিদামনাত্মবিৎকককর্্মযোগণ 

*“নিঠাঁতো | নাফ, স্নাত্বস্বরূপাবস্থানলক্ষণায়াজ্ঞানযোগনিষ্ঠাম্বাঃ পৃৰকৃ-, 

করণাত ক্ৃতকৃত্যত্েনাস্মা বদঃ . প্রয়োজনাস্তরাভাবাৎ তন্ত কার্ধ্যং 

ন বিদ্যতইতি কর্তব্যান্তরাতাবধচনাচ্চ ন কম্মপামনারভাৎ 



পঞ্চমাধ্যায়। ২৪০৩ 

তন্তাসত্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্ত,ময়োগতঃ ইত্যা(দবচনাচ্চাত্ম- 

জ্জানাঙ্গত্বেন কর্মযোগস্ত বিধানাৎ যোগার্ঢস্ত তম্মৈব সমঃ 
কারণমুচ্যতইভানেন চোৎপন্নসমাগ্দর্শনম্ত কর্মাযোগাভাব- 

ব্চনাৎ শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্লোতি কিহ্বিষমিতি চ 

শরীরস্থিতি কারণাতিরিক্তস্ত কর্্মণোবারণাৎ মৈব কিঞ্ি 

করোমীতি যুক্তোমন্তেত অত্ববির্দিত্যনেন চ শরীরস্থিত্তিমান্র-.. 
প্রযুক্তেঘপি দর্শনশ্রবণাদি কর্মস্বাম্্বাথাত্বাবিদঃ করোমীতি 

প্রত্যক়স্ত মমাহিতচেতত্তয়। সদ কর্তব্যত্বোপদেশাদা ঘুতত্বধিদঃ সয়া- 

গৃদর্শনেন বিরুদ্ধো মথ্যাজ্ঞানহে তু কঃ কন্মযোগঃ স্বপ্নেপিন সম্ভাব- 

য়িতুং শক্যতে যম্মাত্তম্মাদনাস্বিৎকত্ৃকিয়োরেৰ সংন্থাস কম্্দযোগ্ন- 

যোন্নিঃশ্রেয়দকরত্ববচনং তীয়াচ্চ কম্মসংস্তাসাৎ পুর্বে ক্তা ্ ববিৎ- 

কৃ কসর্বকণ্মসংস্তানবিলক্ষণাৎ সত্যে কর্তৃত্ববিজ্ঞানে কর্ম 
কর্দেশবিষয়ত্বা২ যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ ছুরনুত্েযতাৎ 

সুৃকরত্বেন চ কন্মযোগন্ত বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেবং প্রতিধচম- 

বাক্যার্থানরূপণেনাপি পুর্বোক্তঃ প্রষ্রভিপ্রায়োনিশ্চীয়তে 

ইতি স্থিতং জায়সা চে কন্মগন্তরইত্যততর জঞানকর্খগণোঃ 
সহ্থাসস্তবে যচ্ছে,মএতয়োস্তন্মে জছি ইভোবং পৃষ্টোহজ্জুনেন 
ভগবান্ জঞানযোগেন সাংখ্যানাং নিষ্ঠা পুনঃ কর্দযোগেন 
যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি নির্ণয়ঞ্চকার ন চ সংনাসনাদেব 

কেব্লাৎ দিদ্ধিং সমধিগচ্ছভীতি বচন।ৎ জ্ঞানসহিতস্ত তস্য 

সিদ্ধিসাধনতৃষি্ং কর্্মযোগন্ত ০৮ * বিধানাৎ জ্ঞানরছিতন্ত 
সংন্যাস: £শয়ান্ (কম্ব। কর্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্ তয়ো প্রিশেধণ 

বুহ্ুৎসয়! অজ্জুনউবাচ, সংন্যাপং পগিত্যাগং কর্মণাং 

শান্্রীাণাং অনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি প্রশংসদি কথয়সীপুত্য- 



১০৪. স্রীমন্তগবদগাতা।, 

প্লীভগবান্ুুবাচ। 

সঙ্গ্যাসঃ কর্মযোগশ্চঃনিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ | 
তয়োস্ত কশ্মসন্যাসাৎ কন্মযোগোবিশিষ্যতে ॥ ২ ॥ 

জেয়ঃ স নিত্যং সংন্তাসী যোন ছে্টি ন কাঙ্ক্ষতি । 
নি্ধন্দোহি মহাবাহে। স্থখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 

তৎ পুর্যোগঞ্চ তেষামেবানুষ্ঠীনমবন্তং কর্তব্যং শংসতোমে 

কততরৎ শ্রেঘ্ইতি সং্য় কিং কন্মানুষ্ভঠীনৎ শ্রেয় কিন্বা 
তস্ধ্যানমিতি প্রশন্ততরধচানুষ্টেযমতশ্চযচ্ছেয়ঃ  প্রশস্ততরমে- 
তয়োঃ কর্মসংন্যাসকম্মানুষ্ঠানয়োধদইষ্ঠানাৎ অেয়োবাপ্ডিন্মম 

ভাদিতি- মন্যসে তদেকমন্তরৎ সহৈকপু রষানুষ্ঠেমা- 
সম্ভবান্মে ভ্রাহ হুনিাশ্চভমা'ভগ্রেতং তবোঁতি ॥ ১॥ 

স্বাভিগ্রায়মাচক্ষাণোঁনিণয়ায় ্মভগবান্থবাচ সন্ন্যাসহতি ।' 
সংন্ভানঃ কর্মণাং পরিত্যাগঃ . কর্মযোগাশ্চ তেষামন্ুষ্ঠানং তাবু- 
ভাবপি নিঃশ্রেয়সকর নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ধবাতে জ্ঞানোৎ- 
পাতিহেতুত্বেন উদ্ধৌ৷ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োত্ত 

নিঃ শ্েরসহেতোঃ কন্দসংস্থাসাৎ কেধ্লাৎ কর্খষোগো(বাশষ্যতে 

ইতি কর্মযোগং স্তৌযি ॥ ২॥ 

কম্মাদিত্যাহ জেয়োজ্ঞাতব্যঃ সকম্মযোগা |নত্যসংন্ত।সাঁতি 

ফোন ঘেষ্টি (কাফন কাজি ছৎহুখে, তৎসাধনে চৈঝাম্বধোৌষ; 

“কন্মাণ বর্তমীনো!গ সনিত্যসংস্তাসী[তি জ্ঞাতব্য ইত্যথ:, [নিন্দো- 
ঘচ্দব জী তোহ যন্দান্হাবাছো। হখং বস্ধাদনায়াসেন এ্রসু- 

চাতে ॥ ৩ 



পঞ্চমাধ্যায়। ১৩৫, 

সাংখ্যযোগে পৃথস্কালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলং ॥ ৪ ॥ 
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে। 
একং.সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি সপশ্থাতি ॥ ৫ ॥ 

নন সংস্তাসকম্মযোগজ্োর্তিনপুরুষানষ্ঠেয়য়ো বিরবকদ্ধয়োৌঃ 

ফলেপি বিরোধোযুক্তোন তু ভয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বমেবেতি প্রাপ্ত- 

ইদমুচাতে সাংখাষোগাবিতি। সাংখ্যযোগো। পৃথক্ বিরুদ্ধ- 
ভিন্নফলৌ বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ পণ্ডিতাশ্চ জ্ঞানিনএকং 
ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছত্তি কথমেকমপি সাংথ)যোগয়োঃ সম্াগান্থিতঃ 

সম্যগন্থঠিতবানিতার্থঃ£, উভয়োর্কিন্দতে ফলমুভয়োস্তদেব হি 

নিঃশ্রেয়সং ফলমতোন ফলে বিরোধোন্তি নন সংন্তাসকনম্মযোগ- 

শবেন প্রস্তত্ায সাংখাযোগশব্য়োঃ ফলৈকত্বং কথ মহাপ্রকৃতং 

ব্রবীতি নৈষদোষঃ যদ্যপংজ্্রনেন সংন্তাসং কর্্মযোগঞ্চ কেবল- 

মভিপ্রেত্য প্রশ্নঃ কৃতোভগবাংস্ত তধপরিত্যাগেনৈব স্বাতিপ্রেতধ 

বিশেষং সংযোজা শব্দাত্তরোবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ৷ সাংখা- 

যোগাবিতি তাবেব সংস্থাসকর্্মযোগো জ্ঞানত্তছুপায়সমবুদ্ধিত্বাদি- 
হযুক্তে সাঁংখাযোগশব্দবাচ্যাবিতি ভগবতোমতমতোনা প্রকুত- 

প্রক্রিয়েতি ॥ ৪ ॥ 

একন্তাঁপি ষমাগনুষ্ঠানাৎ কণমৃভয়ো: ফলং বিন্দতইতুাচ্যতে 
য্দিতি। বৎ সাংখ্যেজ্ঞণননিষ্ঠ৫ সংন্ািভিঃ গ্রাপাতে স্থানং 

মোক্ষাখ্যৎ তদ্যোগৈরপি জ্ঞানপ্রাপ্ত,যপায়ত্বেনেশ্বরে সমর্পা 

কর্মাণি আত্মনঃ ফলমনাভসন্ধায়ান্থৃতিষ্টভ্তি যে তে যোগনঃ 

তৈরি পরমাথল্ঞানসংন্তাসগ্রাপ্ডিত্বারেণ গম্যতইত্যতিপ্রাযলোংত 



১০৩ শীম্তগব্ধগতা। 

সংস্থাসস্ত মহাবাহে। ছুঃখমা্ডু মযোগতঃ। 

যোগযুক্তোমুনিভহ্ষ। ন চিরেণাধিগচ্ছাঁত ॥ ৬ ॥ 

যোগযুক্েবিশুদ্ধাআ। বাঁজতাত্ম। জিতোন্দ্রয়ঃ | 
সর্বতৃতাত্বভূতাত্ম। কুর্ববনীপ ন লিপ্যতে ॥ ৭॥ 

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পহ1৩ সপহ/ত ফলৈকত্বাৎ সম্যক্ 

পঞ্ঠ তা ত্যর্থঃ॥ ৫॥ 

এবং ওহ যোগাৎ সংস্তা৮এব ববাঁশব্যতে, কথং তাহ 

এবমুক্তং তয়োত্ত কন্দসংস্থাসাৎ কম্মযোগোবাশষতে হাত, 

শুণু তত্র কারণন্তবয়া পৃষ্ঠং কেবলং কম্মসংস্তাসং কম্দমযোগঞ্চাভ- 

প্রেত্য তয়োকস্চ তরঃ কঃ শেয়ানাত তদহ্গরূপং প্রাতবচনং 

ময্ধোত্তং বন্দসংসথ]সাৎ কম্মযোগোবাশষ্যতহতি জানমনপেক্ট্য 

জানাপেসত্ত সঃহাজঃ সাংখ্যামত ময়াত,ত: পঞ্সমাথযোগন্ত 

সএব যদ্ভ বন্দযোগোবোদকঃ সচ তাদখ্যাদযোগঃ সংন্থাসই[তি 

চোপচধ্যতে কথং তাদখ্যামতুযচ)তে সন্যাজহাত। সংশ্থাসত্ত 

পারমা(খকেোতেমহাঝ।থে। ছঃখমাণ্ড,২প্রাণ্ড,মযোগতঃ যোগ্েন |বনা 
যোগযুঞ্জোবোঁদকেন কম্মষোগেশ ঈশ্বরসমাপতরূপেণ ফল- 

নরপেজেণ তেন খুক্তোমুনম্মননাদী শ্বরূপন্ড মনব্রক্ধ পরমাত্ম- 
জানানঠালন্ষণত্বাৎ প্রৰভঃ সম্াসোব্রক্ষোচ্যতে সাসহ1ত ব্রচ্ছ ' 

বঙ্ধ | পরহতি এতেঃ বঙ্ছ, পরম থসংভাসং পরমাথজ্ঞানানষা- 

লক্ষণং ন 1চরেণ 1ক্ষএমেবাধগচ্ছ।ত প্রাপ্রোত্যতোময়োক্কং 

ক্দযোগোবিশিষ্যতহ তি ॥ ৬ ॥ 

বদ পুনরসং সম্)গ্দশনপ্রা়]পায়ত্বেন যোগোত। খষোগেন 
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নৈব কিঞ্িং করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ববিৎ |, 

পশ্থান্ শৃণুন্ স্পৃশন্ গচ্ছন্ ন্বপন্ শ্বসন্।৮ 
গ্রলপন্ বিস্বজন্ ৃ হৃগ্ ির্িেপি | 

ইন্ছরিয়াশীক্িয়ার্থেষু বর্ত্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯॥. 

 ব্রক্ষণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। করোতি যঃ। 

. লিপ্যতে ন সপাপেন পন্মপত্রমিবস্তস! ॥ ১০ ॥ 

যুক্তোবিশুদ্ধাত্বা বিশুদ্ধচিতোবিঞিতাত্বা বিজিতদেহৌজিতেষ্ট্রি- 
যপ্চ সর্বভৃতাত্মৃতাত্ম। সর্কেষাং ব্রদ্ধাদীনাং স্তস্তপর্ধ্যস্তানাং 
তৃতানাম।স্মভৃতআত্ম! প্রত্যক চেতনোধস্ত সদর্ধতৃতাত্বতৃতাত্ব। 
সম্যগ্দর্শীন্যর্থ:, সতত্রৈব বর্তঘানোলোকদংগ্রহায় কর্ম কুর্বারপি 

ন লিপ্যতে যোগযুক্তোন কর্ম্নভির্ববদ্ধতইত্যর৭থঃ ॥ ৭8 

ন'চাসৌ প্রমার্থতঃ করোতীত্যেতব্ৈব কিঞ্চিৎ করো- 
মীতি। যুক্তং সমাছিতঃ (সন্ যন্তেত চিন্তয়েত তত্ববিদাত্মনো- 

যাথাত্ব্যং তন্বং বেত্ীতি তব্ববিৎ পরমার্থদশা ত্ার্থঃ। কা 
কথন্ব। তব্মবধাররণ্ মন্তেতেত্যুচ্যতে পল্তন্নিতি । মন্তেজেতি 
পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥৮ ॥ 

যক্তৈবং তব্ববিদঃ সর্বকার্যকরণচেষ্টান্্ কর্ন অকর্খৈব 

পশ্ঠতঃ সম্যগরর্িনপ্তস্ত সর্বকর্মনং্।ন এবাধিকার£ কর্মগো- 
তাব্দর্শনানন হি মৃগত্ষ্কায়ামুদকথু্ধ] পানর প্রন্ত্ত উদকা- 

ভাবজ্ঞানেহপি তত্রৈব পান প্রয়োজ নাগ প্রবর্ততে ॥ ৯॥ 
* যন্ত পুর্নরতব্বিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্মযোগে ব্রহ্ষপীতি। ব্রদ্মণীশ্বরে 

আধার' নিক্ষিপ্য তদর্থং করে[মাতি ভৃত্যইৰ স্বামর্থং সর্বাশি 



১৪৮ উমস্তগবারগাতা । 

কায়েন মনস! বৃদ্ধা কেবলৈরিক্দ্িয়েরপি । 
যোগিনঃ কর্ম কুর্ববস্তি সঙ্গং ত্যক্তা ত্বগুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ 

যুজঃ কর্ম্মফলং ত্য শান্তিমাপ্রোতি নৈঠিকীং 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে শক্তোনিবধ্যতে ॥ ১২ 

সর্ববকন্ীণি মনস। সংন্যস্ান্তে স্খং বশী। 

কন্মাণপি মোক্ষেংপি ফলে সং ত্যক্ত1 করোতি ষঃ সর্বকর্ম্মাণি 

লিপ্যতে ন সপাপেন সংবধ্যতে পদ্মপত্রমিবাস্তসোদ্কেন ॥ ১০-॥ 

কেবলং সব্বশুদ্ধিমাত্রফলমেব তন্তৈব কর্্দণঃ স্তাৎ যম্মাৎ 

কায়েনেতি । কায়েন দেহেন মনসা! বুদ্ধযা চ কেবলৈরিক্টি যৈর্ম- 

মত্বর্জধীতৈরপি ঈশ্বরাঁয়ৈব কর্ম করোমীতি ন ফগায্বেতি মমত্ব- 

বুদ্ধিশৃন্তৈরিক্্িয়ৈরপি কেবলশবঃ কায্ার্দিভিরপি প্রত্যেকং 
সন্বধ্যতে সর্বব্যাপায়েযু মমতাঁবজ্জনায় যোগিনঃ কর্মিণঃ কম্খ 

কুর্বন্তি সঙগং ত্যক্ 1 ফলবিষয়মাত্ম শুদ্ধয়ে সত্তশুদ্ধয়ইত্যর্থ£ ॥ ১১॥ 
তশ্মাত্ত জৈব তবাধিকারইতি কুরু কর্ম্ৈব যম্মাচ্চ যুক্তইতি । 

যুক্রঈশ্বরায় কন্দণি করোমি ন মম ফলায়েতি এবৎ সমাহিতঃ 

সন্ কর্মফলং ত্যক্ত] পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্পোতি 

নৈষ্টিকীং নিষ্ঠায়াস্তবাং সত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ধকর্মসংন্ঠাসজ্ঞান- 
নিষ্টাক্রযেপেতি বাক্যশেষঃ যস্ত পুনরযুক্তোৎসমাহিতঃ কাম- 

কারেণ করণং কারঃ কান্ত কার: কামকারস্তেন কামকারেণ ' 

কামপ্রেরিততয়েত্যর্থ: মস লাভায়েদং করোমি কর্শেতোখং 

ফলে সঞ্জোনিবধ্যভে অতব্বং যুক্তোভব ইত্যর্থ; ॥ ১২৪ 

ফন্ত পরমার্ঘদর্শা সসবেরতি। সর্বাণি কর্খ্াণি সর্ধকর্শণি 



পঞ্চমাধ্যায় ১০৯ 

নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্ধবন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥ 
মনস! বিবেকবৃদ্ধ্যা। কর্মাদৌ অকর্মপনারশনন সংত্যজ্োতার্থহ, 

আস্তে তিষ্ঠতি স্থখং ত্যক্তবান মনঃকায়চেষ্টোয়তিঃ নিরাধানঃ 

প্রলন্নচিত্তঃ আত্মনোহন্তত্র নিবৃত্তবাহ্সর্ধ প্রধোঙ্গনইতি স্খমাস্ত- 

ইত্যুচ্যতে বশী দ্িতেক্তিরইতার্থ; কান্তইত্যাহ নবদ্ধারে পুরে 

সপ্তশীর্ষণ্যানতা কনউপলন্ধিত্বারাপার্ববাগৃ্ধে মূত্রপূরীষবিসর্গার্থে তৈ. 

ঘ্বারৈর্নবদ্ধারৎ পুৰমুগাতে, শরীরং পুরমিব পুরমাক্ৈকত্বামিকং 

তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিযমনোবৃদ্ধি বিষয়ৈরনেক ফলবিজ্ঞানস্তোৎপা- 

দকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্িতং ত্মিন্নধন্ধারে পুরে দেহী সর্ধং কর্ম 
সংন্তান্তান্তে হতি কিং বিশেষণেন সর্কেহি দেহী সংন্তস্ত 

ন্তাসীব দেহএবান্তে তত্রানর্থকং বিশেষণমুচ্যতে, যন্্জ্ছোদেহী 

দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্র। স্বদশরশ সপর্ত্বোপি গেহে ভূমাবাদনে বামে 
ইতি মন্যতে ন হি দেহধাত্রাম্মনর্শিনোদেহইৰ দেছআঁসইতি 
প্রতাকুঃ সম্ভবতি দেহাদিসংঘাতবান্তরক্তাত্বদর্শিনস্ত্ব দেহ- 

'আসইতি প্রত্যয়উপপদ্যতে পরক খর্ণাঞ্চ পরন্থিপ্না ত্বন্তবিদ্যয়াধ্যা- 

রোপিতানাং বিদাসু। বিবেকজ্ঞানেন মনপ। সংস্তাঙ্নউপপদাতে 

উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানন্ত সর্ব কর্মসংন্ট।সিনোপি গেহইব পেহএব 
নবদ্ধারে পুরে আসনং প্রারবকলকর্মনংক্যারশেষাম্বৃত্ত।। দেহএব 

বিশেববিজ্ঞ।নো ৎপন্তে দেহ এখান্তই ত্যন্তেযব বিশেষণফ নং বিছ্ধদ- 

বিদ্বৎ প্রত্যনবতভেদাপেক্ষত্বাদবদাপিকার্যাকরণকর্ম্মাণ্যবিদ্যগাত্মনা- 

ধর্মরে'পিভানি সন্ন্তপ্তে ইত্যুক্তং তথাপ্যাত্বসমবাদি তু কর্তৃত্ব 

কাররিতৃত্ব্চ স্তাদিত্যাশক্ষ্যাহ নৈব কৃর্বন্ স্বয়ং ন চ কার্ধ্য করণানি 

বারয়ন্ ক্রিরাস্থ প্রবর্তয়ন কিং যং তৎ কর্তৃত্ব কারযিতৃত্ব্চ 
দেহিনঃ স্বাত্বনমবারি সৎ সংস্তা সরান সংভবতি যথা গচ্ছতোগতিঃ 



১৯০ জীমস্তগবদগীতা। 

ন কর্তৃত্বং ন কর্্মাণি লোকস্য স্থজতি প্রভু । 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥ 

নাদত্ে কম্তচিৎ পাপং নচৈব স্ুকৃতং বিভূঃ। 

অজ্ঞানেনারৃতং জ্ঞানং তেন মুস্যস্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥ 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং বেষাং নাশিতমাত্মনং | 

গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন শ্তাত্বদ্বৎ 'কিং ব। ম্বতএবাত্মনো- 

নাস্তীত্যত্রেচ্যতে নান্তযাত্মনঃ স্বতঃ কর্তৃত্ং কারিতৃত্বঞ্চেক্তং 

হাবিকার্যোক্রমুচ্যতে শরীরস্থোছপি কৌস্তেয় ন করোতি 
ন লিপ্যত ইতি ধ্যাপ্নতীব প্রেপায়তীবেতি শ্রতেঃ ॥ ১৩ ॥ 

কিঞ্চ ন কর্তৃবমিতি ন কর্তৃত্বং স্বতঃ কুর্বিতি নাপি কর্্মাণি 
রথঘট প্রদাদ্বাদীনি ঈপ্সিততমানি লোকশ্ত স্জজত্যুৎপাদয়তি 
প্রভূরাত্ব। নাপি রথাদিক্কতবতন্তংফলেন সংযোগং ন কর্মফল- 

ংযোগং যদি কিঞ্চিদপি স্বতো! ন করোতি ন কারঘ্তি চ 

দেহী কন্তর্হি কুর্বন্ কারর়ংস্চ প্রবর্ততইতুচ্যতে স্বন্ভাবস্ত 
ম্বোভাব: স্বভাবোইবিদ্যালক্ষণ। প্রকৃতি: মায়! প্রষর্ততে দৈৰা 

হীত্যার্দীতি বক্ষামাণ| ॥ ১৪ ॥ 

পরমার্থতস্ত নেতি। নাদত্বে ন চ গৃহ্গাতি ভক্তন্তাপি 

কম্তচিং পাপং ন চৈবাদত্তে সুকৃতং বিভৃঃ তকৈঃ প্রবুক্তং 
বিভুঃ কিনর্থং তহি ভজৈঃ পৃজাদিলক্ষণৎ যাগদানহোমাদিকঞ্চ 
শুককভং' প্রযুক্কাত ইতাহ" অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেকঃ 

বিজানং তেন মুহ্ত্তি করোমি কাররামি ভোক্ষ্যে ভোজ- 

কাদিতোবং দোহং গন্ছন্থ্যবিবেকিন: সংদারিণে জন্তবঃ ॥১৫॥ 

জ্ঞানেন ইতি। জ্ঞানেন তু ধেঘ অজ্ঞানেনাবৃত্যা সুহৃত্তি 
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তেষামাদি ত্যবজ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥১৬॥ 

তত্ব দ্বয়স্তদাত্মানস্ত নিষ্াস্তৎপরায়ণাঃ। 

গচ্ছস্ত্যপুনরারৃদ্ধিং জ্ঞান নিষ্ তকলাষাঃ ॥ ১৭ ॥ 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্মে ব্রাহ্গণে গৰি হন্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পগ্ডিতাঃ সমদর্শিনও ॥ ১৮। 

জন্তব;ঃ তদজ্ঞানং যেষাং অন্তনাং বিবেকজ্ঞানেনাস্ম বিষয়ে 

নাশিতমাত্ম নোভবতী তেষাং জ়্,নামাদিত্যবৎ যথাদিত্য: 
সমঘ্তং কূপজজাতং অবভাসয়তি তদ্বৎ জ্ঞানং জেয়ধ। বস্ত 

সব্ধং প্রকাশয়তি তৎ পরমার্থতত্বং ॥ ১৬ ॥ 

যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং তত্দ্ধয়ইতি। -তম্মিন্ গত। 

বুদ্ধির্যেষাং তে তত্্দ্ধয়; তদাস্থানম্তদেব পরং অক্ধ আত্মা 
যেষাং তে তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাইতি তন্লিষ্ঠ| নিষ্ঠাভিনিবেশস্তাৎ- 

পর্যং সর্ধাণি কম্মাণি সংন্কশ্ত ব্রঙ্চণ্যেবাবস্থানং যেষাং তে 

তারছ্াৎপরায়ণাশ্চ তদেব পরময়নং পরা গতির্ষেষাং ভবাতি তে 

তৎপরায়ণাঃ ক্কেৎপাত্মরতয়হত্যঃ তে গচ্ছন্তযেবস্থিধা- 
অপুনরাবৃরত্তিং অপুনর্দেহসম্বন্ধং ন গৃহুস্তি জ্ঞাননিধূতকলষাঃ 

যথোক্তেনঃ জ্ঞানেন নিধুতোনবৃস্ত নাশিতঃ কনসধঃ পাপাদি- 

সংসারকারণর্দোবে। যেষাং তে জ্ঞাননিধুতকনমাঃ যত 

হত্যথঃ ॥ ১৭ ॥ | 

* যেষাং ভ্ঞানেন না(শতম্ত্বনোথ্জ্ঞানংৎ তে পর্ডতাঃ 

কৎং ভুৰং পশ্ুভীত্যচ্যতে »বিদ্যেতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে 

[বিদ্যা চ বিনয়্চ িদ]া|বলয়ৌ বিদ্যাত্কনোবোধোবিনিকশ্চ 

উপশম: তাভ্যাং বিদ]াবিন গ্রাভ্যাং সম্পন্জোবিদয1বনয়সম্পাঙ্নো- 



১১২ শ্রীমন্তগবগ্গীতা। 

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গোষেষাং সাম্যে স্থিতং মন2। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাছ ক্গাণি তে স্থিত! ॥১৯। 

বিদ্বান বিনীতশ্চ যো ব্রাঙ্মণন্তশ্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি 

চৈৰ শ্বপাকে চ পণ্ডিতঃ সমদর্শিনোবিদ্যাবিনয়সম্পরে 

উত্তমসংস্কারকতি ব্রাহ্গণে স্বান্বিকে মধ্ামান্বাঞ্চ রাজন্তাং গবি 
স্কারহীনায়ামত্যস্তমেব কেবল তামসে তস্তযাদোৌচ সত্বাি- 

গুণৈস্তজ্জ্ৈশ্চ সংস্কারৈস্তথা রাঙসৈত্তথা তামসৈম্চ সংস্কারৈ- 

রত্যন্তমেবান্পৃষ্ং সমমেকমাবিক্রিয্বং ত্রন্গ দ্র্ং শীলং যেধাং 
তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥ 

নন্বভোজ্যাান্তে দোষবস্ত; সমাসমাভ্যাং বিষমে সঙ্গে 

পুজাতইতি স্বতির্ন তে দোষবস্তঃ কথং ইহেতী। ইছৈৰ 

জীবত্িরেব তৈঃ সমদর্শিভিত পণ্ডিতিজ্জিবপাকতঃ স্ব্থো 
জন্ম যেষাং সাম সব্ধভূতেষু ব্রহ্মাণ সমভাবে স্থিতং নিশ্লী 
ভূতং মনোইস্তঃকরণং নির্ঘোষং যদ্যপি দোষবৎস্থ শ্বপাকাদিষু 
মুদরন্তর্দোষবাদব [বিভাসত তথাপি তর্গোষৈরসংশ্পৃষ্টমি'ত 

নির্দোষ হি দোষবর্জিতং হি যন্মান্নাপি স্বগুণতেদভিন্নং 

নিগুণত্বাচ্ৈতস্তস্ত বঙ্ষ্যতি চ ভগবানিচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধন্মত্ব- 

মনাদিত্বানিগু পত্বাদিতি চ না [স্ত্যাদিবিশেষা আত্মনোভেদকাঃ 

সস্তি প্রতিশরীরং তেষাং সত্বে গ্রমাণ্যনুপপত্তরেতঃ সমং 

ব্রন্ষৈকঞ্চ তল্মাঘ,হ্ধণ্যে তে. স্থিতাঃ তল্মান্ন. দৌষগদ্ধমাত্রমশি 
তান স্পূশতি দেহাদিসংঘাতাত্মদ্শন1ভমানাভাবাৎ তেষাং 

দেহা দিসংঘাতাত্বাদরশনাভিমানাবাছিষয়ন্ত তৎ সুত্রং সমাস- 

মীভ]ং বিষমসমে পুজাত ইতি পু্জাবষয়ত্ববিশেষণাৎ 
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ন প্রহষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোছিজেৎ প্রাপ্য চ1প্রিয়ং 

স্থিরবুদ্ধিরসংমূটোত্র বি দ্বন্ধণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥ 

বাহ্থস্পর্শেষ সঙ্তাত্ম। বিন্দত্যাত্মনি যৎ স্থখৎ | 

সত্রহ্মযোগযুক্তাত্ব! হৃখমক্ষয়মশ্তে ॥ ২১। 

শ্াতে হি ব্রচ্ষবিৎ যড়গ্গবিৎ চতুর্ব্বেদবিৎ ইতি পুঞ্জাদানানৌ 
গণবিশেষসহ্বন্ধঃ কারণং ব্রহ্ম তু সর্বগুণদোষসন্বন্ধ বর্জিত- 
মত্যাত৷ ব্রহ্ষণি তে স্থিতা ইতি বুক্তং | ১৯ ॥ 

কর্ষমিবিষয়ঞ্চ সমাসমাভ্যামিত্যাি, ইদত্ত সর্বকর্মসংন্তা- 

সবিষয়ং প্রস্ততং সর্বকম্মাণি মনসেত্যারভ্যাধ্যায় পরিসমাণে 

যস্মান্ির্দোযং সমং ত্রদ্ধাম্্া তন্মাৎ নেতি। ন প্রহষোৎ ন 

হর্ষং কুর্ধ্যাৎ প্রিয়মি্ং প্রাপ্য লন্ধা মোদ্বজেৎ প্রা পাব 
চাগ্রিয়মনিষ্ং লব্ধা। দেহমাত্রাত্মদর্শিনাৎ হি প্রদ্াপ্রিয়গ্রান্তী 

ইর্যবিষাদৌ কুর্বাতে ন কেবলাত্বদাশনঃ তন্ত প্ররিয়াগ্রিয়প্রাক্তয 

সম্তভবাৎ কিঞ্চ সব্বভৃতেঘেকঃ সমোনির্দোষআত্মোত স্থির] 
নব্রিচিকিৎসা ,বুদ্ধির্বন্ণ সঞ্িরবুদ্ধিরসংমুঃ় সংযোহ্বার্জতন্চ 

ঠাদ্যথোক্রব্রদ্দবিং ত্রচ্ষণি স্থতোহবর্মরৎ সর্বকর্শ- 

[ংভ্তাসীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ 

কিঞ্চ ব্রহ্গণি স্িতঃ বাহেতি। বাহ্স্পশেষু বাঁহ্ধশ্চ তে 

পশাশ্চ বাহম্পশীঃ স্প্শ্যস্তহত স্পর্শাঃ শব্দাদয়ে! বিষয়ান্েবু 
বাহস্ঠাশেধু অসক্তআ'স্মাপ্তকরণং যস্ত, সোয়মসক্তাঝ্। বিষয়েযু 

প্রতিবজিতঃ সৃবিন্দতি লভতে আত্মনিযৎ স্ুখং তদ্দিনদ তীত্যেতৎ 

তরন্ধযোগ্রযুক্তাত্ম! ব্রহ্ধাণ ফোগঃ সম্াধক্ররদ্মযোগন্ডেন ত্্গ- 

ঘাগেন যুক্তঃ সমাহতভ্তম্মিন “ব্যাপৃতআত্মাস্তঃকরণং যন্থ 



১১৪ _ জ্রীমন্কগর্পীতা । 

যে হি সংস্পর্শজাভোগাছুঃখযোনয়এব তে। 
আদা্ন্তবস্ত কৌন্তেয় ন তেধু রমতে, বুধঃ ॥ ২২॥ 
শরুোতীহৈব যঃ সোঢ ৎ প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোন্তবৎ বেগহ সযুক্তঃ সন্থুখী নরঃ ॥ ২৩। 
স্রন্ষষোগযুক্তাত্বা সথখমোক্ষয়মন্্রতে প্রাপ্গোতি তস্মোদ্বাহবিষর- 
প্রীতেঃ ক্ষণিকায়াইন্দ্রিয়াণি নিবর্তয়েদ|বন্তক্ষয়ন্ত্থার্থ ত্যর্থ: ॥ ২১ ॥ 

ইতশ্চ নিবর্তয়েং যে হাতি। বে হি বম্মাৎৎ সংল্পর্শজা- 

বিষয়ে ন্ত্রয়সংস্পর্শেভ্যোজাতাভোগাতুক্তয়োছ্ঃখযোনয়এৰ তেহ- 

বিদ্যাকতত্বাৎ দৃশ্তন্তে হাধ্যাত্মিকার্দীনি ছঃখানি তন্নিমিতান্তেব 
যথেহ লোকে তথ পরলোকেপীতি গম্যতে এবশব্দান্ন সংসারে 

সুথস্ত গন্ধমাত্রমপ্যন্তীতি বুদ্ধা বিষয়ম্গতৃ(ফকায়াং ইন্জিয়াণি 

নিবগয়েন্ন কেবলং ছুঃখযোনয়আদ্যন্তবন্তশ্চ আদির্বিবখেক্তরিয়- 

সংযোগোভোগামামন্তশ্চ তদিয়োগএবাতআদ্যস্তবস্তোই নিত্যা- 

মধ্যঞ্ষণা বত্বাপিত্যথঃ, কৌন্তের ন তেষু রমতে বুধে। ভোগেযু 
বিবেকী অধ্গতপরমাথতন্বেহত্যন্তমুঢ্ানামেং 'ছি বিষয়েমু রতি" 

দিতে ষথা পশুপ্রভৃতীনাং ॥ ২২ ॥ 

অয়ঞ্চ শ্রেয়োমাগপ্রতপক্ষী কষ্টতযোপ্োষঃ সর্বানর্থপ্রাপ্তি- 

হেতুদুর্নিবাধ্যশ্চেতি তৎপরিহারে যন্বাধিক্যং কর্তব্যমিত্যাহ 
ভগবান্ শরুোতীতি। শর্োত্যুৎ্মহতে ইছ্ব জীবনে ষঃ 

সোছ়,ং প্রসবিতুং প্রাক্ *্পূর্বাং শরীর বিষোক্ষণাৎ আমরপাৎ 

হত), , মরণসীমাকরণৎ জীবতোববশ্থস্তাবা 1হ কামক্রোধো- 
ঘংবাবেগআনস্তনামন্তবান্।হ সইত যাবন্মরপং তাব্প শরস্তনীয় 

হত্যথ; কামহ্ন্ক্গোচরপ্রাণ্ডে ই বষয়ে আষমাণে ম্মধ্যমাণে 
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যোহস্তঃস্থখোহস্তরারামস্তথাস্তর্জোতিরেব যঃ। 

স যোগী ব্রহ্ষনির্ববাণৎ ব্রহ্মভূতোহ ধিগচ্ছতি ॥ ২৩। 
লভভ্তে ব্রহ্মনির্ববাণমষয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ। 

ছিন্নস্ট্রৈধ! যতাত্বানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৪ ॥ 

চানুভৃতে স্থথছেতো। যা গৃধিঃ তৃষা) সকাম: ক্রোধশ্চাত্মনঃ 

প্রতিকুলেষু ছুঃখহেতুযু দৃষ্ঠমানেু শ্রায়মাণেষু স্মর্যযমীণেষু ব। 

ঘে। দ্বেবঃ সক্রোধস্তৌ কামক্রৌধৌ উদ্ভবে যস্ত বেগস্ত সকাম- 

ক্রোধো্ুবোবেগঃ রোমাঞ্চনহষ্টনেত্রবদনাদিলিল্োহস্তঃকরণ- 

প্রক্ষোভরূপঃ কামোস্তবে। বেগঃ গাত্র প্রকম্পপ্রশ্থেদসন্দক্টৌষ্ট- 

পুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গ: ক্রোধোন্তবো বেগস্ত কা মক্রোধোডবং 

বেগং য উৎসহতে সোঢুং সহিতুং শক্ত: স যুক্তো যোগী 
নৃখী চেহ লোকে নরঃ ॥ ২৩॥ 

কথস্ভৃতশ্চ ব্রহ্ষণি স্িতোব্রহ্ম প্রাপ্পোতীত্যাহ ভগবান্ 

যইতি। োহস্তরাখীনি স্থথং যন্ত সোহস্তঃখন্থস্তথাস্তরেবাত্ম- 

সারামঃ ক্রীড়। যস্ত সোহস্তরার মস্ত থৈবাস্তরাস্মৈব জ্যোতি প্র- 

কাশো। যন্ত সোহন্তর্জোতিরেব খ ঈদৃশঃ স যোগী ত্রক্নির্বাণং 
বক্ষণি [নবৃতং মোক্ষমিহ জীবন্গেব ব্রঙ্মতৃতঃ সন্গারধগচ্ছতি 
প্রাপ্মোতি । ২৪। 

ফিঞ্চ লভন্তইতি। পতস্তে ব্রচদনির্বাপং মোক্ষং খষয়ঃ 

সমগ্দর্শনং স্ংন্াসিনঃ ক্ষীণকলযাঃ গীণপাপাদিদোধাঃ ছিয়দ্বৈধ! 

ছিন্নসংশরাঃ ষতাত্বানঃ সংযতেন্ত্রিয়াঃ সর্ধভূঁতহিতেরতাঃ সর্মেষ।ং 

ভুতানাং হিতে আহ্কুল্যে রত অহিংসকা ইত্যর্থঃ | ২৫। 



১১৬ 'জীমন্তগবদগীতা । 

কামক্রোধবিমুক্তানাৎ যতীন1ৎ যতচেতসা 

অভিতোতব্রহ্মনির্ববাণৎ বর্ততে বিদিতাত্বনাৎ ॥ ২৬॥ 

পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহা|২শ্চক্ষ শ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ। 
পা, 

পান সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণো )৯। 

যতেক্দ্রিয়মনোবুদ্ধি মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ। 

কিঞ্চ কামেতি। কামক্রোধবিযুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ 

কামক্রোধো তাগ্যাং বিষুক্তানাং যতানাং সংন্থাসিনাং যতচে- 

তসাং সংষতাস্তঃকরণানাং অভিত উভয়তোজীবতাং মুতানাঞ্চ 

ব্রহ্মনির্ধাণং মোক্ষে। বর্ততে বাদতাত্মনাং 1বদিতো জ্ঞাত 

আত্ম! যেষাং তে বিাঁদতায্মানস্তেষাং বিদ্িতাত্মনাং সম্যগ্দশনা- 

মিত্যর্থ ॥ ২৬ ॥ 

সম্যগ্দশননিষ্ঠানাং সংন্তা।সনাং সদ্যোমুক্কিরুক্তা কর্মযোগশ্চ 

ঈশ্বতার্পিতসর্বভাবেনেশরে ব্রন্ষপ্যাধায় [ক্রয়মাণঃ সত্বশুদ্ধজ্ঞান 

গ্রাপ্তিসর্বকম্মসংস্তাসক্রমেণ মোক্ষায়েতি ভগনান্ পদে পদেই- 

্রবীন্ধ্যক্ষততি চ অথ ইদান।ং ধ্যানযোগং সম্যগ্দশনন্তাত্তগক্গং বিস্ত- 

রেপ বক্ষ্যামীতি তন্ত নুত্রস্থানায়ান্ শ্লোকানুপাদশ[ত ম্ম ভগবান্ 

বাস্থুদেবঃ স্পশানিতি। স্পশান্ শর্বাদীন্ কতা বহিব্বাহান্ 

শ্রোত্রা। দ্ারেণাস্তবদ্ধী গ্রবো শত) শর্খাদয়ো 1খবয়াস্তানাচস্ত- 

য়তঃ শর্বাদয়ে। বাহাবহিরেঘ কতা গথাপ্ত তানেবং বাহঃ ক্ধী 

চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ কৃত্বেত্যই্যজ্যতে তথ প্রাণাপানো 
নাসাড্যন্তরচাঁরিণৌ সমৌ কৃত্বা ॥ ২৭ ॥ | 

বতোজ্রয় হাঁত। যতোভ্ররয়মনোবুরধর্যতানি সংযতান 



পঞ্চমাধ্যায়। ১১৭ 

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধোযঃ সদা মুক্তএব সঃ ॥ ২৮ ॥ 

ভোক্তারৎ যজ্ঞতপসাৎ সর্বলোকমহেশ্বরহ | 

স্ুহৃদৎ সর্ববভূতানাহ জ্ঞাত্বা মাঁৎ শাস্তিমচ্ছতি ॥২৯॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়ায়ং বৈয়াসিক্যাং 

ভীক্কর্ি গ্ীভগবদগীতাস্থপনিষৎস্থ্ : ব্রহ্ববিদায়াং যোগশাস্তে 

স্রকৃফার্জুনসন্থাদদে সন্্যাসযোগোনাম পঞ্চমাধ্যায়ঃ। 

ইন্জ্িয়াশি মনোবুদ্ধিশ্চ যস্তয স যতেক্দিয়মলোবুদ্ধিম্্ননাৎ মুনিঃ 

সংন্তাসী মোক্ষপরায়ণঃ এবং দেহুসংস্থানোষোক্ষপরায়ণো মোক্ষ 

এব পরময়নং পর1 গতির্ধস্ত সোয়ং মক্ষপরায়ণো মুনির্ভবেৎ, 

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ইচ্ছা! চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ ইচ্ছাভয়ক্রোধান্ডে 

বিগত। যন্মাৎ স বিগতেচ্ছাভদনক্রোধঃ য এবং বর্ততে সদ সং- 

হ্ামীমুক্ত এব সতস্ত মোক্ষেহন্তঃ কর্তব্যোনান্তি ॥ ২৮ ॥ 

এবং সমাহিতচিত্তেন কিৎ বিজ্ঞেয়মিতি চোদ্যতে তভোক্তা- 
রমিতি॥। ভোক্তারং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্তৃরূপেণ দেবতার পেঞ 

চ ষস্তং সর্বলোকমহেশ্বরং সর্বেষাং লোৌকানাং মহাস্তং ঈশ্বরং সর্ব্ব- 

লোকমহেশ্বরং হৃহদং সর্ধভূতানাং সর্ধাপ্রাণিনাম্ প্রত্যুপকার- 

নিরপেক্ষ তয়োপকারিণং সর্বভূতানাং হদয়েশরং' সর্ববকর্শ- 

ফলাধ্যক্ষং সর্ধপ্রত্যয়সাক্ষিণং মাং নারাক্গণং জ্াত্বা শাস্তিং 

সর্বসংসারোপরিমৃচ্ছতি প্রাপ্পোতি ৭ ২৯ ॥ 

” ইতি জভগবগ্দীতাভাষ্যে পঞ্চমোধ্যায়ঃ। 
লি 

আকা জের 



যষ্ঠোধ্যায়ঃ। 

ভ্রীভগবানুবাঁচ। 

অনাশ্রিতঃ কর্্মফলং কীর্্যং কন্ম করোতি যঃ। 

সসংন্যাপী চ যোগী চ ন নিরগ্িরে্ন চাক্রিয়ঃ ॥১ ॥ 

অতীতাস্তরাধ্যায়ত্তে ধ্যানযোগস্ত সম্যগদর্শনং ক্রত্যন্তরজন্ত 

সত্রভৃতাঃ শ্লোকাঃ স্পশান্ কৃত্ব। বহিরিত্যাদয়উপদিষ্টান্ডেষাং 
বৃ্িস্থানীয়োষং ষষ্ঠোধ]য়আরভ্যতে, তত্র ধ্যানযোগন্ত বহিরলং 

কর্মেতি যাবদ্ধ্যানযোগারোহপাসমথ্তাব্পগ্হস্থেনাধিকৃতেন ক- 
ভঁব্যং কঙ্ধেতি অতন্তৎ শ্বোতি অনাশ্রিতই(ত। নন কিমর্থং 

ধযানযোগারোহ্ণসামাকরণং ষাবতানুষ্টে়মেব [বাহতং কর্ম যাব- 

তজ্সীবং নারুকক্ষোমুনেযোগং কম্ম কারণমুচ্যতহাত 1বশেষাদ- 

স্ চ শমেনৈৰ আন্বন্ধকরণাদাকরুক্ষারারঢন্ত চ শম: কম্ম 

চোতয়ং কতব্যত্বেনাভিগ্েতঞ্চেৎ স্তাতদারুরুক্দোরারুস্তে।ত 

মমবন্মবিষয়ভেদেন |বশেষণং 1বভাগক রণঞ্চানথকং স্তাঙ্ তত্রা- 

শাঁমণাং কশ্চি্ যোগমারুরুক্কুভবত্যারূঢশচ কাশ্চদন্ডে নারুরুক্ষ- 

বেন চাক্গডাস্তানপেন্স)াকরুক্ষোরাকধটুন্ড চোঁতি বিশেষণং বগা" 

গ্ককরণঞ্চোপপদ্যতএবেত চেন্প তশ্তৈবৌত বচনাৎ পুবর্ষোগগ্রহ- 

পাচ্চ যোগারডশ্ডেতি বআসীৎ পুর্বং যোগমাকুরুুসতসৈবারচু্ 

হমএব বর্তব্যং কারণৎ যোগফলং প্রত্যুচ) তইত)তোন যাবজ্জীবং 



বষ্ঠাধ্যায়। ১১৯ 

কর্তব্ত্বপ্রাপ্তিঃ কম্তচিধপি কর্শণ:, যোগ্বিভ্র্টবচনাচ্চ গৃহন্থস্ক 

চেৎ কর্টিপোযষোগোবিভিতঃ যষ্ঠোধ্যায়ে সযোগবিত্রষ্টোপি কর্ম 

গতিং কর্মকলং প্রাপ্রেতাতি তন্ত নাশাশক্কানুপপর। স্তাদবন্ঠং 

হিং কৃতং কর্থ কাম্যং নিত্যত্য। মোক্ষন্ত নিত্যত্বাদনারভ্যত্বেপি 

ত্বং ফলামরভতএব নিত্যন্ত চ কর্ম পোবেরপ্রমাণা ববুদ্ধ খাত ফলেন 

ভবিতব্যমিত্যবোচা মান্তথ। বেদস্তনর্ধকাপ্রসঙ্গাদিতি ন চ কর্মণি 

সন্থ্যভয্বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ কর্পিপোবিত্রংশকারণান্ুপপত্তেঃ কর্ধ- 
কৃতমীশ্বরে সংস্তস্তেত্যতঃ কর্তরি কর্মমলং নারভতইতি চেন্লে- 

শ্বরে সংন্যাসন্ত।ধি কতরফলহেতৃত্বোপপত্তে্োক্ষায়ৈবেতি চেৎ স্ব- 
কর্দণাং কৃতানামীশ্বরে ন্তামোমোক্ষায়ৈব ন ফলান্তরায় যোগ- 
সঞ্িতঃ যোগাচ্চ বিভ্রুইত্যতন্তৎং প্রতি নাশাশঙ্কা যুক্তিবেতি 
চেন্নৈকাকা বতচিত্তাত্ম। নিরা ঈীর পরি গ্রহোত্র্চ।রি ব্রতে স্থিতইতি 

কর্্মসংন্যাসবিধানাৎ, ন চাত্র ধানকাণে স্ত্ীসহাযত্বাশস্কা যেনৈ- 
কাকিত্বং বিধীঘ্ুতে ন চ গৃহস্থন্ত নিরাশীরপরিগ্রহহইত্যাদদিবচন- 

মনুকুলং উ হয়ত প্রশ্নানুপপত্বেশ্চ অনাশ্রিতইতাযনেন কর্মিণএব 

সংন্য(পিত্বং যোগিস্বধ্েক্রং প্রতিবিদ্ধঞ্চ নিরগ্নেরক্রিঘম্ত চ সংস্ঠা- 

সিত্বং যোগিবঞ্চেতি চেন্ন ধ্যানযোগং প্রতি বছিরঙ্গস্ত সতঃ 
কর্মণঃ ফসাকাক্ষ। সংন্তাসস্ততিপরত্বান্ন কেবলং নিরগ্রিরক্রিম়এব 

্াসী যোগী চ কিং তঠিকর্ম্যগি কর্ধকলালঙ্গং সংন্তন্ত কর্শ- 

কোগমন্ৃতিষ্ঠন্ সব শুদ্ধ সংন্যাপী যোগী চ ভবভীতি স্ত.্তে 
ন চৈকেন ৰাকোন কর্খ্কগানঙগ দস রতি হুর্ধাশ্রম প্রতি যেধ- 
শ্চোপপদ্যড়ে, ন চ প্রসিদ্ধং নিরপ্নেরক্রিন্ত পরমার্ধসংস্তািনঃ 
শতিস্থৃতিপুরাণেতিহা'সযোগশাস্ত্বেু বিহিতং সংন্যাসিত্বং যোগি- 

তঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্ ব্ববচনবিরোধাচ্চ, অর্মকর্দাণি মনস! 



১২০ | শ্রীমন্তগব্ধগীত। ৷ 

হন্তস্ত নৈধ কুর্বর কারয়বাস্তে যৌনী; সন্ধন্টাগেন কেনচিদনি- 

কেতঃ স্থিরমতির্বিহায় কামান্ বঃ সর্ধান্ পুমাংশ্চরতি নিম্প্ৃহঃ 

সর্বারস্তপরিত্যাগীতি চ তত্র তত্র ভগবতা৷ হ্ববচনানি দর্শিতানি 

তৈর্বিরুধ্োতে চতুর্থাশ্রমবিপ্রতিবেধস্তণ্মাৎ মুনেযোগন্মারু কক্ষে: 

গ্রতিপন্নগাহদ্থন্ত।গিহোত্রাদিকর্মফলনিরপেক্ষমন্তঠীমানং ধ্যান- 

যোগারোহণসাধনত্বং বুদ্ধিতুদ্ধিদ্ধারেণ প্রতিপদাযতইতি সদংন্তাসী 

চ ষোগীচেতি স্ত,য়তে অনাশ্রিতইতি। অনাশ্রিতোন আশ্রিতো- 

হনাশ্রিত;ঃ কিং কর্মাফগং কর্মণ;ঃ ফলং কর্্মফলং যতদনাশ্রিতঃ 

কর্মফপতৃঞ্চারহিতইতার্থঃ যোহি কর্মফলে তৃষণাবান্ সকর্্ফল- 

মাশ্রিতোভবতত, অয়ন্ত তদ্বিপরীতোহতোনাশ্রিতঃ কর্মক্ষলং 

এবস্ত,তঃ সন্ কার্ধং কর্তবাং নিত্যং কাম্যবিপ রীতমগ্নিহোত্রা- 
দিকং করোতি নির্র্ত্তি য; কশ্চিৎ, যঈদৃশঃ কন্মী সকর্মাস্ত- 

রেভ্যেবিশিষ্যতইত্যেবমর্থমাছ ১ সসংন্তাপী চ ধোগী চেতি, 

স্তাসঃ পরিত্যগঃ সবস্তান্তি লদংন্যাপী চ ধোগী চ ষোগশ্চিত্ত- 

সমাধানং সরত্ত।স্তি সষোগী চেন্যেবং গুখনম্পন্োযং মন্তব্যো ন 

কেবলং নিরপ্নিরক্রিন্নএব সংন্তানী যোগী চেতি, মন্তবাঃ নির্গত।- 

অগ্লয়ঃ কর্মাঙ্গভূতাষশ্মাৎ 'সনিরধিরক্রিপ্নশ্চ অনগ্িসাধনা মপ্য- 
বিদ্যমানাঃ ক্রিপ্াস্তপোদানাদিকাযস্ত![সাবক্রিযঃ, নন চ নিরগ্নের- 

_ক্রিনবস্তৈব শ্রৃতিস্থৃতিষোগশাস্ত্েু সংস্তাসিত্বং যোগিতঞ্চ প্রসিদ্ধং 
কথমিহু সাগ্সেঃ সক্তিয়স্ত সংন্তাসিত্বং যোগিত্বঞ্চা প্রসিদ্ধমুচ্যতে 

ইতি, নৈষদোয়ঃ, কলাণচিত্গুণবৃক্তযো ভয়স্ত,সম্পিপাদস্নিষিত্বাত্বঃ 
কথং কর্মফলসংকল্পসংন্তাসাৎ সংন্তাসিত্বং যোগাঙ্গত্বেন চ কর্খমা- 

; সুষঠানাৎ কর্মীফলসংকক্ন্ত ব! চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্- 
যোগিত্বঞ্চেতি ॥ ১। ৃ 
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ঘহ সন্নালমিতি প্রাহুর্যোগহ তৎ বিদ্ধি পাণগুব। 

ন হানৎন্স্তপংকল্পোঘেগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥ 

৬ ৯) | নু 
গৌপমুভয়ং ন পুনমুখ্যনংন্তাপিত্বং যোগিত্বদ্জাতিমতমিত্যো- 

তমর্থৎ দর্শশিতুমাহ ষং সংন্াদমিতি । যং সর্ধকর্খ্বতৎফলপরি- 
ত্যাগলক্ষণং পণযার্থসংগ্ভাসং সংন্তানমিতি প্রাহুং শ্রুতিস্থৃতি- 

বিদোযোগং কর্মানুষ্ঠানলক্ষণং তং পরমার্থসংন্তাসং বিদ্ধি 

জানিহী ছে পাগ্ুব কর্দমযোগন্ত প্রবৃত্তিলক্ষণন্য তন্বিপরীতেন 

নরৃত্ভিলক্ষণেন পরমাথসংগ্ঠাসেন কীদৃশ* সামান্ঠিমীকতা 

তত্ভাব উচাতইত্যপেক্ষারানিদমুচ্যতে অন্তি পরমার্থলংক্যালেন 

সাদৃশ্ঠং কর্তদ্বারকং কন্মযোগন্তাবোহি,প রমার্থসংষ্ঠা সী স ত্যক্তসর্ব- 

কর্মমস:ধনতত্ব। সর্ব কর্মতৎদলবিষয়ং সন্কল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং 

নাস্ততি, অয়মপি কর্মযোশী কর্শকুর্বাণএব ফলবিষয়ং সঙ্কল্ং 

সংন্যস্ততীত্যেতমথং দশয়ন্নাহ ন হি যন্মারসংন্যস্তসস্তলোহসংন্ত- 

ক্তোহপরিত্যক্তঃ ফপবিষ্সংদলোভসন্ধির্যন সোহইসংন্তত্তসংহল: 

কণ্চন কশ্চিদূপি কন্মাণ বোগী সমাধানবান্ ভবতি ন সম্ভবতী- 

ত্যর্থঃ ফলসংহল্পস্ত চিভ্তবিকেপহেতুত্বত্তশ্মপ্য; কশ্চন যোগী 

কর্মীসংন্তত্তকলসংস্কল্লোভবেৎ সযোগী অমাধানবান্ ভবতি ন 
বিক্ষিপ্তচিত্তোভবতি চিন্তবিক্ষেপচেতোঃ কলসংস্কল্ন্য সংস্তস্যত্বাৎ 

উত্যভিপ্রায়ং যোগাঙ্গত্বেন কর্মানুষ্ঠানাৎ কর্মাফলসন্কপ্নন্ত ব৷ 

চিত্তবিকপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্ো।গিত্বর্ধেতি সংন্যাসিত্বঞ্চেতা- 

ভিপ্রেতমুচ্যতে এবং পরমার্থসংগ্ঠানকর্্মযোগয়োঃ কর্তৃদ্ধারকং 
সংন্তাসসামান্য নপেক্ষ্য যং সংস্তাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি 
পাগুপেতি কর্যোগন্তস্ত ত্যথং সংন্তার্সবমুক্কং ॥ ২ ॥ 

| " | ১১ 
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' আরুরক্ষোর্ম্ম নের্ধোগৎ কর্ম কারণ মুচ্যতে | 

যোগারূঢ়সা তোৰ শমঃ কারণস্্চাতে ॥ ৩। 

যদ] হি নেক্ডিয়ার্থেষু ন কর্মন্বনুধজ্জতে 
সর্ববসংকল্পসৎন্যানী যোগারূঢস্তদোচ্যতে ॥ 8 ॥ 

ধ্যানযোগন্ত ফলনিরপেক্ষঃ কর্মযোগোবহিরঙ্গলাধনমিতি তং 

ংভাসত্বেন স্ত্বাধূন। কর্ম্মযোগন্ত ধ্যানযোগপীধনত্বং দর্শয্তি, 
আরুরুক্ষোরিতি। আরুরুক্ষোরারোঢুমিচ্ছতঃ অনাক্ধঢন্ত ধ্যান- 

যোগেহবস্থাতুমশক্তন্তৈবেত্যথঃকন্ত তন্তারুরুক্ষোমুনেঃ কর্্ফ গস ং. 
হ্যামিনইত্যর্থ:, কিমারুরুক্ষোর্যোগং কর্ম্মকারণং সাধনমুচ্যতে, 

যোগারঢন্ত পুনস্তত্তৈব শমউপশম সর্বকর্মভ্যোনিবৃত্তিঃ কারণং 

যোগারচৃত্বস্য সাধনমুচ্য তইত্ার্থঃ যাবদ্যাবৎ কর্্মভ্যউপরমতে 

ভাবভাবন্িরায়াসস্ত জিতেন্দিয়ন্ত চিত্বং সমাধীয়তে তথা সতি 

সঝটিতি যোগাকটোতবতি, তথ। চোকুং ব্যাসেন, নৈতাদৃশং 

ব্রাহ্মণন্তাস্থিবিত্তং যখৈকতা৷ শমতা সত্যতা চ। শীলং স্কিতি- 

দগ্ডনিধানমলার্জবং ততস্ততশ্চোপরমংক্রিয়াভ্য ইতি ॥ ৩॥ 

অথেদানীং কদ। ষোগারূঢ়ে।ভবতাত্যুচ্যতে যদেতি। যদ! 

সমাধীয়মানচিত্তোভবতি যোগী হীন্দিয়ার্েযু ইন্দ্িয়াণামর্থাঃ 

শবাদয়ান্তেঘিক্দিয়ার্থেফু কর্মস্্র চ নিত্যনৈমি ভ্তিককাম্য প্রতি- 
যিদ্বেু প্রয়োজনাভাববুদ্ধয। নানুষজ্জতে অনুষঙ্গং কর্তব্যতা- 

বুদ্ধিং ন করোতীতার্থ* সর্বসঙ্করমংন্যাসী সর্ধান্ সংকল্লানিহ! ' 
মুত্রার্থকমহেতুন্ সংন্যসিতুং শীলং অন্কেতি স সূর্বসংকলসংহ্যাসী 

যোগার: প্রা্তযোগাইত্যেত্তদী ত্মিন্ কাঁপে ধোগাক্ষটউচ)তে 

 ধুসর্বসন্কল্পসংভানীতিবচনাৎ সর্বাংশ্চকামানৃকানাম্কান্ সর্দমাপিচ 



| হষ্ঠাধ্যাক্ন। ১৩ 

' উদ্ধরেদাতবনাত্বানৎ নআ্বানমবসাদয়েৎ। 
আত্মৈব হাত্বনোবন্ধুরাস্বৈব রিপুরাত্বনঃ ॥ ৫ ॥ 
্রা্ানসতস্য যেনেঙগাত্মত্বমা জিতঃ | 

ণ র্মানি সংস্তসেদিত্যর্থ: সক্ক্মূলাহি সর্ব কামাঃ সঙ্্পমূল 
কামে। বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্তবাঃ কাম জানামি তে মুলং সংকল্পা 

(ত্বংহি জায়সে। নত্বাং সঙ্কল্পয়িধ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি, 
ইত্যাদিস্থতেঃ সর্বকামপিত্যাগে চ সর্বকম্মসংন্তাসঃ সিদ্ধো- 

ভবতি সযথাকামোতবতি তৎক্রতুর্ভবাঁত যৎক্রতুর্ভবতি তৎ 

কন্ম কুরুতে ইত্যাদ শ্রতভ্যো, যদ্যধিকুরুতে কর্ম তত্বৎ 

কামহ্য চে ঠিতামত্যাদস্থতিভশ্চ ভ্তায়াচ্চ ন 1হ সর্বস্থল্পসংন্থাসে 

কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপিসজগ্স্মাৎ সর্ধ্বসন্কল্পসংস্কাসীতি বচনাৎ সর্বধান্ 
কামান্ সর্বাথি কর্মীণি চ ত্যাকয়তি তগবান ॥ ৪ ॥ 

'ষদৈবং যোগাবঢত্তদা তেনাত্মানোদ্ধবতোভবতি সংসারা- 
দনথব্রাতাদতঃ ভর্দরেদিতি। উদ্ধরেৎ সংসারসাগরেনিমগ্নমা- 

আনাজ্মানং তত উৎ উদ্ধী হরেৎ উদ্ধার যোগাকঢ়তামাপদাক়ে 

দিত্যথঃ) নাত্মানমবসাদয়েনাধোনয়েৎ নাধোগময়েৎ আত্মৈব 

হি বশ্মাগাত্বলোবদ্ধুর্ন হ্ন্ঃ কশ্িন্বনুর্যঃ সংসারমুক্তয়ে 
ভবতি, বন্ধরাপ তাবন্সোক্ষঃ প্রতি প্রতিকুলঞএব 

১ন্নেহাদিবন্ধনাধতনত্বাতম্মাহ্যক্তমবধারণমাস্থৈব হাজ্মনোবন্ধুরিতি 
যারে শক্রুযোন্যোহপকারী বাহ*শঞ্রঁঃ সোহপ্যাত্বপ্রযুদ্ক- 

এবোতি যুক্তমেব্রাবধারণমাস্মেব রিপুরাভ্বনই(ত। ৫। 

 আত্মৈৰ আত্মনোবন্ুরাত্মৈব রপুরাত্মনইতুযুক্তং তত্র কিং 
লক্ষণ আত্মা আত্মনোবন্ধুঃ (কিং পর্ষণোব) আত্মাত্মবনো!রপুর- , 



১২৪ শ্রীমন্তগবদন্গীত1। 

অনত্বনস্ত শত্রত্বে বর্ডেতাত্মৈব শত্রবহ ॥ ৬ ॥ 

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। 
গা 

শীতোক্ুস্ুখভ্ুখেষু তথা মানাক্মানয়োঃ ॥ ৭ ॥ 

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাআঅ। কুটস্থোবিজিতেক্ডিয়ঃ 
যুক্তইত্যচ্যতে যোগী সমলোফটাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥ 
হুহুন্মিত্রাধু্দাসীনমধ্যস্থছেষ্য বন্ধুযু। 

ত্যুচ্যতে বন্ধুরিতি। বন্ধুরাস্বাত্মনস্তস্য তস্যাত্বনঃ সমাত্মব। বন্ধু 

ধেনাত্বনাস্মৈব জিতঃ আত্মা কার্্যকারণসংঘাতোযেন জিতোবশী- 

ক্লুতাজিতেক্জ্িয়ইত্যর্থঃ, অনাস্বনস্ত অজ্জিতাত্ম নস্ত শত্রত্বে 

শক্রাবে বত্তেত আত্্মৈর শক্রবদ্যথানাস্মা শত্ররা আনোহপকারী 

তথাস্বাত্মনোহপকারে বর্তেত ইতার্থঃ॥ ৬॥ 

জিতাত্মনইতি । জিতাত্মনঃ ক্যর্যযকরণাদিস্ংঘাতআত্ম! 
জিতো্ষেন সজিতাত্মা৷ তস্য 1জতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা। সমা- 

হিতঃ সাক্ষাদাত্মতাবেন বর্ততহত্যথঃ, কিঞ্চ শীতোকষ্স্থথছুংখেষু 

তথা .মানেমানেচমানাবমানয়োঃ পুজাপারভবয়োঃ সমঃ স্যাৎ 

ইত্যধ্যাহারঃ ॥ ৭ ॥ 
জ্ঞানেত। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা জ্ঞানৎ শাস্ত্রোক্তপদাথানাং 

পরিজ্ঞানং [বজ্ঞানস্তশান্ত্রতোজ্ঞাতানাং তখৈব স্বান্ুভবকরণং 

তাভ্যাংজ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালং প্রত্যয় আত্মাস্তঃকরণখং 

যস্য সঙ্ঞানাবজ্ঞানতৃপ্তত্মা কুটস্থোহ্প্রকম্পোভবতি হত্যথ$ 

বিজিতোব্জ্রয়শ্চ ষ ঈদৃশোবুক্তঃ সমাহিতইহতি সউচযুতে কথ্যতেঃ 

সযোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ লোগ্টাশ্বকাঞ্চরানি সমানি যস্য সঃ 
সমলোট্টাশ্মকাঞ্চন: ॥৮ ॥ 



হষ্ঠাধ্যাস্ব। এ 

সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিব্রবিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ 

যোগী যুগ্জীত সততমাত্মানৎ রহুসি স্থিত | 
একাকী যতচিত্তাত্বা নিরাশিরপরিগ্রহঃ ॥ ১০॥ 

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাঁপ্য স্থিরমাঁসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছি তৎ নাতিনীচৎ চৈলাজিনকূশোভ্রৎ ॥১১। 

কিঞ্চ স্ুৃহর্দিতি। ন্ুহদিত্যাদিঙ্লোকার্ধমেকপদৎ সুহার্দিতি 

প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্যোপকর্থা, 'মিত্রং ন্নেহবান্,। আরঃ শক্রঃ, 

উদাসীন! ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে, মধ্যস্থোযোবিরুদ্ধয়েরুস্ভরোহি 

তৈষী দেষ্যঃ আত্মনোপ্রিয়োবন্ধুঃ সন্বন্ধাত্যেতেযু সাধ্যু শান্তা, 
বর্তিঘপি চ পাপেধু গ্রতিযিদ্ধকা(রযু সর্বেঘেতেষু সমবুদ্ধিঃ কঃ 

কিং কন্ম্েত্য ব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থ; [বিশিষ্যতে, বিমুচ্যতইতি বা 

পাঠাস্তরং, যোগান্টানাং সব্বেষাময়মুত্তমইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 

অতএবমুত্তমফল্প্রাপ্তয়ে যোগীতি। যোগী ধ্যায়ী ধুঞ্জাত 

সমাদধ্যাৎ সততং সর্বদা ত্বানমস্তংকরণৎ রহস্যেকাস্তে যোগী 

গিরিগুহাদো স্থিতঃ সন্নেকাকী অসহায়োরহসি স্থিত একাকী 

চেতি বিশেহণাৎ সংন্যাসং কৃত্বেত্যথঃ যতাঁচত্তাত্মা চিত্তমস্তঃ- 

করণমাত্বা দেহশ্চ সংবতো। যস্য সংযতাচিত্তাত্ব। নিরাশীবীত- 

তৃষণো২পরিগ্রহণ্চ পরিগ্রহরহিতইত্যথঃ, সংন্যালত্বেপ” সত 

ত্যক্তসর্বপদ্ষিগ্রহঃ সন্ যুীতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

অঁখদানীং যোগং যুঞ্জতআননাহারাবহীরাদীনাৎ যোগসাধন- 
ত্বেন নিদ্মমে।ব্ঞরব্য» প্রাণ ধোগস্য লক্ষণৎ তত্ফপাদ্ঘ চেত্যত- 

ারঞ্যতে, ততক্রাসনমেব তাবৎ প্রথমমু$/তে শুচা1বতি। শুঠে। 

গুদ্ধে বাবকে স্বভাবতঃ সংস্কারতো ক দেশে স্থানে প্রাতষ্াপ্য স্থির", 



১২৬ গ্রমন্তগববগাত।।. 

তত্রৈকাগ্রংতমনঃ কৃত্বা যতচিভেন্দ্িয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদুযোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২। 
সম কায়শিরোগ্রীবং ধাপয়ন্নচলৎ স্হিরঃ। 
প্রেক্ষ্য নাসি কাগ্রৎ স্ব দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥ 

মচলনমাত্বনঃ আসনং নাত্যাচ্ছ,তং পািবোচ্ছি তং নাপ্যতিনীচং 

তচ্চ চেলা জিনকুশোত্তরং চেলমাঁজনং কুশাশ্চ উত্তরে যান্মন্নামনে 

তদাসনং জেলাজিনকুশোত্রূং পাঠক্রমাৎ বিগরীতোহত্র অন্ুক্র- 

মশ্েলাদীনাং॥ ১১ ॥ 

প্রাতষ্ঠাপ্য কিৎ তত্রেতি। তঙ্ তান্মন্নাসনে উপবিশ্য যোগং 

বুঞ্জ্যাৎ কথং সর্ববাবষয়েভ),ডপসংহত্যৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতাচত্তে- 

শ্রর(ক্রয়ঃ চত্তঞ্চ হীন্ত্রয়াণ চ চিত্েক্্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়। সংবতা 

যস্য কিমথং যোগং ঘুগ্জ্যাদিত্যাহা ত্ববিগশুদ্ধয়ে অস্তঃকরণস্য 

শুদ্ধযথামতোতৎ ॥ ১২॥ 

বাহৃসাধনমাসনমুক্তং অধুনা শরীরস্য ধারণৎ কথমিত্্যচ্যতে 
সমাম(ত' সমং কার়াশরোগ্রাবং কায়শ্চ ধিরশ্চ গ্রীবা চ কায়- 

1শরোগ্রীবং ৩ৎ সমং ধারয়ন্ অচলঞ্ সমংধারয়তশ্চলনৎ ননভ্ভব- 

ত্যতোব।শনা্ অচণাম।ত, স্থির; স্থিরোতুত্েত্যর্থঃ স্বং নাশি- 

কাগ্রং সংশ্রেক্ষণ সম্যক্ প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বেবেতাবশবো লুপ্তে।- 

্রষ্টব্যো। ন 1হ স্বনাসকাগ্রসংপ্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতং কিং তরি" 

চক্ষুষোদৃ্টিসান্নপাতঃ সচান্ত£করণসমাধানাপেক্ষোবিবক্ষিতঃ ক্ষণ।- 

1সকাগ্রসংপ্রেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনন্তব্রৈব সমাধীয়েত নাত্বনি 

আত্মনি |হ মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যত্যাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বেতি 

ঙল্মাদবশবঝলোপেনাক্ষোদ ছিসন্নিপাততরব সংগ্রেক্ষ্যেত্যচ্যতে 
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গ্রশাস্তাত্ব। বিগতভীব্রন্ষচারিব্রতে স্থিতঃ) 
মনঃ সহ্যম্য মচ্ছিত্বোযুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥ 
ুঞজম্নেবং সদাস্মানৎ যোগী নিতমানসঃ | 
শান্তিৎ নির্ববাণপরমাৎ পমৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥ 
নাত্যশ্ন তত্ত যোগহস্তি ন চৈকান্তমননতঃ | 

দিশশ্চানবলোকয়ন্ 1দশাঞ্চাবলোকনমকুব্বন্নিত্যে বমস্তর! কুর্ব্ন্লি- 

তত ॥ ১৩ ॥ 

কিঞ্চ প্রশাস্তেতি। প্রশান্তাত্বা প্রকর্ষেণ শাস্তআত্মাস্তঃ- 

করণংযস্য সোহয়ং প্রশাস্তাত্বা বিগত্ডভীবি'গতভয়ঃ ব্রহ্মচারিব্রতে 

স্থিতঃ ব্রন্মচারণোব তং বরহ্গচা(রব্রতং ব্রদ্মচধ্যৎ গুরুগুশ্রা বা।ভক্ষাতু- 

ক্র্যাদ তান্মন1স্থতন্তদরনুষ্ঠাত। ভবোঁদত্যথঃ, ।কঞ্চ মনহং সংযম্য 

মনসোবৃতীরুপসংহ্ধত্যেতৎ মচ্চিত্তোমায় পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য 

সোহয়ং মাচ্চতোবুক্জ: সমা(হতঃ সম্গাসীচোপ|বশে্ মখ্পরহ্হং 

পরোযস্য সে|হয়ং মৎ্পচপাভবাত কাশ্চৎ রাগাআ্াচত্তে। নত 

জআয়মেব পরতেন গৃহ এত, কং তাহ রাঞ্জানং মহাদেবং ব। অনন্ত 

মাচ্চত্োমত্পঞ্রশচ ॥ ১৪ ॥ ৃ 

অথেপান।ং বোগফপমু5)তে যুগ্জনিত । ধুঞ্জন নমাধানং কুব্বশ্নেবং 

যথোঞ্জেন [বধানেন দধ। যোগা ।নগতমানসঃ নিয়তং সংব৬ঃমাননঃ 

মনো বন্য নোহয়ং [নয়তমানসঃ সশাস্তমুপক্তিং 'নর্বাণপরমাং 

নির্বাঞ্ মোগপ্তৎপরমা নিষ্। যস্যাঃ, শান্তে না |নর্বাণপরম। 

তাং নব্বাণপরমাং মত্নংস্থাং মদখ।নতা মাধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ 

হদানীং যোগন আহাগাদ্িনিরম উচ্যতে নাত্যন্নতইতি ।ন 
অত্যক্জতআত্মপংমতমন্নপারমাণমতীত্যাশ্তঃ অত্যপ্নঘতো ন্ 
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নচাতিন্বপ্রশীলস্য জাএতোনেব চার্ুন ॥১৬। 
যুক্তাহারবিহারন্য ঘুক্তচেষ্টন্য কম্মস্ব। 
যুত্তস্বপ্লাববোধস্য ষোগোভবতি ছুঃখহা। ॥ ১৭॥ 
যদা বিনিয়তৎ চিত্তমাত্মন্যেবান্নতিষ্ঠতে । 
নিম্পৃহঃ সর্ববকামেজ্যোযুক্তইতুক্চ্যতে তদ ॥ ১৮ ॥ 

যোগোস্ত ন চ একাস্তমনগঞ্নতোযোগোস্তি যহ হবা আত্মসং মত্ত 

মন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি, ষড়ুয়োছিনান্ত তদ্যৎ কণীয়োন তঙ্গব- 
তাঁতি শ্রতেঃ তন্মাৎ যোগা নাত্মসংমিতাদনাদধিকং ন্যুনং 

বাশ্ীয়াদথ বা ষোগনোযোগশান্ত্রে পারপঠিতাঙ্গনপরিমাপাদতি- 

মাত্রমশতোযষোগোনাত্তি উক্তৎ হি অদ্ধমশনস্য সব্যঞ্নস্য তৃতীয়- 

মুদ্কস্য তু ৰায়োঃ সঞ্চরণা্বস্ চতুর্থমবশেষয্নেদিত্যাদিপরিমাণৎ 
তথ ন চাতিস্বপ্রশালস্য যোগোভবাত নব চাতিমাত্রং জাগ্রতো- 

ষোগ্োভবাত চার্জন ॥১৬॥ 
কথং পুঅর্যোগো ভবতীত্যচ্যতে বুক্তেতি। ' যুস্তাহারবিহা 

রূস) বুকঞ্তচে্স্য আত্ুয়ত হত্যাহারোহ্নং * 1বহরণং বিহার 
পারদক্রমন্তো। যুক্ধেো। নয়তপারমাণে। বস্য স যুক্তাহারবিহারভ্তস্য 

যুক্তচেঞ্স্য তথান]। চ যুক্তা নিয়তা চেষ্ট। যস্য কর্মস্থ তথা যুক্ত- 

শ্বপ্নাববোধস্য যুক্তৌ স্বপ্নশ্চাববৌধশ্চ তৌ৷ নিরতকলৌ যস্য 
_ তস্য যুক্তাহারবিহারস্য ক শ্বস্থ যুক্তত্বপ্রাববোধস্য যোগিনোযো- 

গ্রোনভবতি হঃখহা। হঃখানি সব্জাণি হস্তাতি হঃখছ1 সর্বসংসান্- 

হঃখক্য়কদূযোগোভবতি হত্যথঃ ॥ ১৭ 

অথাধুন। কদ। যুক্তোগ্বতীত্যুচ্যতে যদ্দোতি। বা বিনিযতং 

চিত্বং বিশেষেগ নিয়তং সংযতমেকা গ্রতা মাপন্নং চিত্তং হিত্বা বাহ্্যং 
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যথ। দীপোনিবা তন্্েনেক্গতে সোপমা স্মৃতা । 

যোগিনোষতচিত্তন্ত যুগ্জতোৌযোগমাত্মনং ॥ ১৯ ॥ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া । 

যন্ত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্বান্নাত্বনি তৃষ্যতি ॥ ২০ ॥ 

স্থখমাত্যস্তিকং যততদদ্িগ্রাহমতীক্জিয়ং। 

বেভি যত্র ন চেবায়ংস্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ২১ ॥ 

চিত্তমান্মন্যেব কেবলেহবতিষ্ঠতে স্বাত্মন স্থিতিং লন্গতইত্যর্থঠ। 

নিষ্পৃহঃ সর্ববকামেভ্যোনির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ে 5/ঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যন্ত 

যোগ্সিনঃ সধুক্তঃ সমাহিতইত্যুচাতে তদ৷ তম্মিন কালে ॥ ১৮ ॥ 
যোগিনঃ সমাহিতঃ যচ্চিত্বং তসেোোপমোচাতে যথেতি । যথা 

দীপঃ প্রদীপোনিবাতস্থোনিবাতে বাতবর্জিতে স্থানে স্থিতো- 

নেঙ্গুতে নৈজতি ন চলতি সা উপম! উপমীয়তেইনয়েত্যুপমা 
যষোগজৈশ্চিত্তপ্রচারদ শিভিঃ স্থৃতা চিত্তিতা যোগিনোষতচিতসয 

সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্ততোষোগমনুতিষ্ঠতমাত্মনঃ সমাধিমন্ুতিষ্- 

তইত্যর্থঃ ॥১৯ ॥ 
এবং ধোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রীভৃতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ 

যত্রেতি। যত্র ষন্মিনকালে উ“রমতে চিত্তং উপরর্তিং ,গচ্ছতি 

নিকুদ্ধং সর্বতো নিবারিত প্রচারং যৌগপেবর! যোগাুষ্ঠানেন ষত্র 

চৈব,য্ন্মংস্চকালে আব্মন। সমাধি পরি সুতদ্ধন্তঃকরনেন আত্মানং 

পঞং চৈতন্যং পর্বতোগ্যযোতিঃন্বব্ূপং পত্তন,পতমানৎ স্বে এবা- 

স্বনিদ্তুষ্যুতি তুষ্টিং ভজতে ॥ ২* ॥ 
কিঞ্চ সুতখমিতি। হৃখমাত্যক্তিকষতাস্তমেব ভবতী ত্যাত্য- 

স্তিকং' অনস্তমিত্যর্থঃ) যত্তদ্দ্ধিগ্রাহং বুদ্ধ্যেয়েজিরানরপেক্ষয& 
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ং লদ্ব। চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 

যম্মিন্ স্থিতোন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥ 

্ বিদ্যাদ্দ ঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ছিতং। 

সনিশ্চয়েন যোক্তব্যোযোগোহনির্বিবধ্চেতস1॥২৩॥ 

সন্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্তযক্ত 1 সর্ববানশেষতঃ। 

গৃহতইতি বুঁ্ধগ্রাহমতীন্জ্রয়মিক্ত্রিয়গোচরাতীতমবিষয়জনিভমি. 
ভ্যর্থঃ, বেত তদীদুশং সুখমনুভবতি যত্র যান্মন কালে নচ 

এব অয়ং বিদ্বানাত্মস্বর্ূপে স্থিতন্ুম্মান্সৈব চলতি তত্বতঃ তত্ব 

স্বন্ধপান্ন গ্রচ)বত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

কিঞ্চ যং লব্ধ তি। যংজন্ধ যসাস্লাতং জন্ধ] গাপ্য চ 

অপরমন্যল্লাভাস্তরং ততোধিকমব্তী/ত ন মন্ততে ন [চস্তয়াত, 

[বঞ্চ যাম্বস্জাত্বতত্বে 1হতোছ:থেন শস্ত্ানপাতা|দলক্ষণেন গুরুণ। 
মহুতাপ ন বিচাল্যতে ॥২২॥ 

যত্রোপরমতে হুত্যাদ)ারভ্য যাঝ[ডাবশেষণোঁঝশিইআত্মাব- 

স্বাাবশেযোযোগউদ্তঃ, তামাঁ। তং |বধ]াৎ 1বজানীয়াৎ 
হঃখসংযোগাবগোগং ছংথেঃ সংধোগোহঃখসংযোগন্তেন বিস্কো- 

গোছঃখসংযোগন্ডং ছঃখসংযোগধয়োগং যোগইত্যেবসং1জতং 

1বপরীতঙ্ক্ষণেন ।বদ)াৎ 1বভান।য়া]দত্যর্থঃ। যোগফলমুপসং- 

হত্য পুননয়ারন্তেণ যোগুস্য কব্যতোচ্যতে, [নশ্চয়া।নবেধর- 

যোগস্য সাধনত্বাবধানাথং সঁ যথে।কফলোযোগোনিশ্চঙেনাধ্যব- 
সাঙেন যোস ব্যোহান।কঞচেতস। ন নাব্বধ২ং আনাব্ব॥ং তচ্কে- 

তন্ভেন নিবেধরহিতেন চেতস। চিত্তে নেত্যথ:৪8 ২৩ ॥ 

"কিঞ্চ সংকল্পেতি। সংকল্পপ্রভবান্ সংকঙ্গঃ .প্রতবোযেষ।ং 
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মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ দ্ধ ধৃতিগৃহীতয়। | 
আত্মসংস্থং মনঃরৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫ ॥ 
ষতে| যতে। নিশ্চলতি মনণ্চঞ্চলম স্থিরং | 

ততস্ততোনিয়ম্যৈতদাজ্বন্যেব বশং নয়েু ॥ ২৬॥ 
গ্রশাস্তমনসং হোনৎ যোগিনহ হাখমুত মং । 

কামানাং তে সংকল্প প্রভবাঃ কাঁমান্তান্কামাঃস্ত্যক্ত1 পরিত্যজ্য 
অর্ানশেষতোনির্লেপেন কিঞ্চ মনটপব বিৰেকযুজেন ইন্রিয়- 
প্রামমিক্জিযসমুদা়ং বিনিরমা নিয়মনং কৃত্ব। সমন্ততঃ সমস্তা 

॥ ২৪ ॥ 
শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈর্ন সহসা! উপরমেৎ উপরতিং কৃর্য্যাৎ 

কদা বুদ্ধা। কিংবিশিষ্টরা ধৃতিগৃহীতয়। ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া 
ধৈর্য্যেণ যুক্তরেত্যর্থ:, আত্মনি সংস্কিতং আটস্বিব সর্বং ন 
ততোন্যৎ কিঞ্চিত্তীত্যেবমায়নংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি 

চিন্তয়েৎ এষযোগনা পরমোধিধিঃ তত্রেবমাত্মসংস্থং মনঃ কর্ধ,ং 

প্রবৃত্োযোগী ॥ ২৫॥ 

যতইতি। যতোধতেষন্মাদ্যস্মাস্লিমিত্তাচ্ছব্াদের্নিশ্চলতি নির্গ- 
, চ্ছতি স্বভাবদোধান্সনশ্চঞ্চলমত্যর্থং চলমত এবাস্থিরং ততত্ততত্ত- 
স্মাত্মাচ্ছব্বাদেনির্মিততান্লিয়ম্য তত্তপ্লিমিত্তং বখাত্ম্যনিরূপণেন- 
ভাপীরুত্য বৈরাগ্যভাবনয়! চৈতন্মঈআত্মন্যোব বশং নয়েৎ আত্মা 
বশ্যতামাপাদয়েৎ ॥ ২৬॥ 

এবং যোগাভ্যাসবলাদ্য়োগিনআত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ 

প্রশান্তেতি। 'প্রশাস্তমনসং প্রকর্ষেণ শান্তং মনোষস্য স প্রশা- 
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উপৈতি শান্তরজসং ব্রন্মভূতমকলাষং ॥ ২৭ ॥ 
যুঞ্জম্নেবং সদাত্নানং যোগী বিগতকলাষং | 
স্থখেন ব্রন্ধদংস্পর্শমত্যন্তং স্থখমশ্ন তে ॥ ২৮॥ 

সর্ববভূতস্থমাত্সানং সর্ববসভূতানি াঙ্ানি | 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ব! সর্বত্র মমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥ 
যে মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ মঘি পশ্যতি | 

স্তদনাত্তং প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনৎ স্ুুখমুত্তমং নিরতিশয়- 

মুট্পতুপগচ্ছতি শীস্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজস মিত্যর্থ;, 

বান্বস্ৃতং জীবনুক্তৎ ব্রদ্মৈব সর্বং ইত্যেবং নিশ্চয়বস্তং ব্রন্ধ- 
তৃতমকলষং ধর্ম্মাধর্্মাদিবর্িতং ॥ ২৭ ॥ 

যুঞ্জল্লিতি। যুঞজম্নেবং ঘথোক্তেন ক্রমেণ যোগী ষোগাস্ত- 
বাকসবর্জিতঃ সদা সর্বদাত্মঃনং যুঞ্জন বিগতকলযোবিগণ্তপাঁপঃ 

নুখেনানারাসেন ব্রহ্মনংস্পশং ব্রহ্ষণা পরেণ সংস্পর্শোষদ্য তত্ব, 

্বসংস্পর্শং স্থখমত্যন্তমুতকষ্টৎ সখং নিরতিশয়ং সুখমক্তে 

শ্রাপ্পোতি ॥ ২৮ ॥ 

ইদানীং যোগম্ত ষ ফলং ব্রদ্ধৈকতদর্শনং সর্বসংসার- 
বিচ্ছেদকারণং তৎ প্রদর্শটাতে সর্ষেতি) সর্বভৃতস্থং সর্কেষু 
ভূতেযু স্থিতং হ্বমাত্বানং সর্ধভূভানি চাত্মনি বদ্ধাদীনি 
সবপথ্যন্তনি চ সর্ববভৃতান্াস্বনৈকতাং গান ঈক্ষতে পশ্ততি 
ঘোগযুক্কাত্থ! .সমাহিতান্তকরপঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ সর্ষেষু ব্রহ্ছা- 
দিশ্থাবরাস্তেযু বিষমেধু সর্বভূতেষু সমং নির্বিশেষষ বিজ্রয়ার- 
হিতং ব্রন্ষা্মিকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যন্ত স সর্বব্র 
সমখর্শনঃ ॥.২৯ ॥ 
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তন্যহৎ ন প্রণশ্য।মি সচ মেন প্রণশ্যতি ॥৩০॥ 

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতোকত্বমাস্থিতঃ ৷ 
সর্ববথ। বর্তমানোহপি সযোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥ 
আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমৎ পশ্যতি যোহর্জুনএ 
স্বখং ব! যদি বা ছুঃখ ন যোগী পরমোমতঃ ॥ঁধ 

এতস্যাস্ত্বৈকত্বদর্শনস্ত ফলমুচ্তে যোমামিতি । যোষাং 

* পষ্ঠতি বাঁসুদেবং সর্বন্তাত্বানং সর্ধত্র সর্কেষু ভূতেযু পশ্ঠাতি 

সর্বঞ্চ ব্রদ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্বাত্মনি পঞ্ঠতি তন্তৈবমাক্তৈ- 
কত্বদর্শিনঃ অহমীশ্বরোন প্রাপস্তামি ন পরোক্ষতাৎ গমিষ্যামি 
সচ মে ন প্রণস্ততি সচ বিদ্বান মে মম বাস্থদেবস্ত ন প্রণশ্তি 
ন পরোক্ষোভবতি তন্ত চ মম টৈকাত্মকত্বৎ স্বাত্ম।হি নামাত্ম ন£ 
প্রিয়এব ভবতি 7 ৩৪ ॥ 

ষন্মচ্চাহমেব স সর্ববাত্বৈকখদর্শী ইত্যেতৎ পূর্ববপ্লোকার্থং 
সমাগ্ধর্শনমন্তুদ্য তৎফপং মোক্ষাভিধীয়ত সর্বরোতি। সর্বথ। 

 সর্বপ্রকারৈর্বর্তমানোপি সমাগ্দ্ষশী' যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে 
পদে বর্ডতে নিত্যমুক্ত এব সঃ ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতি: 

বধ্যইত্যর্থঃ |॥ ৩১ ॥ 

_ কি৫ান্তৎ আত্মেতি। আম্মৌপমযন আত্ম! * শ্বয়মেন 
উপ্ু্মীবতইতি উপম। তন্তাঁঃ উপনায়াঃ ভাব গুপম্যং তেন আস্ত 

পম্যেন সর্ব সর্বভূতেযু সমং ঙ্লাং পশ্ঠতি যোহঙ্জুন সচ 

কিং সমং পশ্ঠতিত্চ্যতে যথ| মম সুখমিষ্টং তথা সর্বপ্রাণিনাং 

হুখমস্থকুলং বা শব্দার্থে যি বা ষচ্চছ্ঃখং মম প্রতিক লমনিষ্টং 
যথ। তথ. সর্বপ্রাশিনাং হুঃখননিই্ং প্রতিকৃপমিত্যে বমাজ্ে- 
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অর্জুন উবাচ। 

যোহয়ং যোগন্তবয়। প্রোজজঃ সামেন মধুসুদন। 

এতম্ত(হং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিৎ স্থিরাৎ ॥৩৩ 

চঞ্চল হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দ ঢু | 
তষ্টাছৎ নিগ্রহৎ মন্যে বায়োরিব স্থৃছুক্ষরৎ ॥ ৩৪ ॥ 

পম্যেন সুখছ্ঃখে অন্কৃপ প্রতিকূলে তুল্যতয়। সর্বভূতেষু সমং 
পশ্ততি ন কন্তচিৎ প্রতিকৃলমাচরত্য ছিংসকইত্যর্থ:, য. এবম- 

হিংসকঃ সথ্যগ্দর্শননিষ্ঠং সধোগী পরমউত্কঞ্টৌমতোহভিপ্রেতঃ 

সর্ধযোগিনাং মধ্যে ॥ ৩২॥ 

এতন্ত যথোক্তন্ত সমগ্ধর্শনলক্ষণন্ত যোগস্ত ছুঃসম্পাদ্যতামালক্ষ্য 

শুজ্যুং এবং তৎপ্রাপ্তযপায়মর্জনউবাচ যোয়মিতি। যোয়ং 

যোগন্তয়৷ প্রোক্তঃ সাম্যেন সমত্বেন হে মধুস্দন এতস্ত যোগ- 

স্তাহং ন পশ্তামি নোপলভে চঞ্চলত্বাম্মনসঃ কিং স্থিরামচলাং 
স্থিতিং প্র সিদ্ধমেতৎ ॥ ৩৩ ॥ 

চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ইতি কষতেবিপেধনা খি্ 
রূপং ভক্তজনপাপাদিদোবাকর্ষণাৎ কৃষ্ণ) হি যস্থান্মনঃ চঞ্চলং 

ন কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং প্রমাথি চ গ্রমধনশীলং প্রমথাতি 
শরীর[ষন্ছিগাণি চ বিক্ষিপতি পরবশীকরোতি কিঞ্চ। বলবৎ 

গ্রবপং ন কেনচিন্লিযন্তং শকাং ছুণিবারত্বাৎ কিঞ্চ দৃ$ং তস্তরনাগ 
বদচ্ছেদদ্যং তক্তৈবভভূতন্ত মনসোহংনিগ্রহং রোধংমন্তেবায়োরিব 
যথা বায়োহ্ফরোনিগ্রহ্স্ততোপি মনসোহরংমন্ত ইত্যভি- 
প্রায় ॥ ৩৪ ॥ 
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ভ্রীভগবানুবাচ। 
অনংশহয় মহাবাছে। মনোদুর্নিগ্রহৎ চলহ। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্তে ॥৩৫। 

অসংহতাত্মনা যোগে! ছুশ্রীপইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্বনা তু যততা শক্যোহবাপ্ড,মুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥ 

অজ্ছুন উবাচ। 

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতে। যোগাচ্চলিতমানসঃ। 

অণ্রাপ্য যোগসৎসিদ্ধিৎ কা গতিৎ কৃষ্ণ গচ্ছতি॥৩৭ 

শ্রীভগবান্গবাচ এবমেতদ্যথা ব্রবীষি অসংশয়ং নাস্তি 
সংশয়োমনোহ্নিগ্রহং চঞ্চলামত্যক্জ হে মহাবাহে! কিন্তু অভ্যা- 

সেন তু অভ্যাসনাম চিত্তভূমৌ কন্াঞ্চিৎ সমানপ্রত্য্নাবৃত্বি- 
শ্চিত্বন্ত বৈরাগ্যেন চ গৃহতে বৈরাগ্যং নাম দৃষ্াদৃষ্টেযু ভোগেযু 
দোষদর্শনাভ্যাসাৎ বৈতৃষ্যং বিষস্ষেযু তেন চ বৈরাগ্যেণ 

গৃকৃতে, বিক্ষেপরূপঃ  প্রচারশ্চিন্তন্তৈবং তন্মনোগৃকৃতে 

নিরুধ্যতইত্যর্থঃ | ৩৫। | 

ঘঃ পুনরসংযতাত্বী তেন অসংযতেতি। অসংবতাত্বান! 

অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যাং অসংষতআত্ম। অস্তঃকরণং যস্য *সাযম" 

ংযতাত্থী হেনাসংবতাত্মানা। যোগছুপ্পপ্যইতি মে মতিঃ 

বস্ত * পুনর্বন্তাস্বা৷ অভ্যাসবৈরাগ্যান্ভযাং বশ্যত্বমাপাদিতআত্মা 

মনোয়ন্ত মোংয়ং বন্তাত্ম। তেন বস্তাস্মানা ছু যততা ভুয়োপি 

গ্রযস্্রধ কুর্তা শক্যোবাপ্ড,ং যোগউপয়তোযথোক্তা দুপায়াৎ)৩৬। 

তত্র যোগ্গাভ্যাসঙ্নকরখেন পর্নজোকেহলোকপ্রা।গুনিমত্তানি 



১৩৬ | শ্ীমন্তগবগদিতা | . 

কচ্চিনোভয়বিভ্র উশ্ছিম্নাভ্রমিব নশ্যতি | 
অপ্রতিষ্ঠোমহাবাহো বিুড়োব্রন্মণপথি ॥ ৩৮ ॥ 
এতন্ঘে সংশয়ৎ কষ ছে মহ্স্তাশেষতঃ | 

্বদন্যঃ সংশয়ন্তান্য ছেতা ন হূপপদ্যতে ॥ ৩৯। 

এ টি? ভগবান্ুবাচ | 

পার্থ নৈবেহ নামুদ্র বিনাশস্তস্ত বিদ্যতে | 
ন হি কল্যাণকৎ কশ্িদ্দ,াতিৎ তাত গচ্ছতি ॥8৪০॥ 

কর্শাণি সংন্ততস্তানি যোগসিদ্ধিফলঞ্চ মোক্ষসাঁধনং মম্যগ্দশনং 
ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগষর্গীন্মরণকালে চলিতচিতইতি তন্ত 

নাশষা শঙ্ক্যাজুনউবাচ অবতিরিতি। অধতিরপ্রবঞ্জবান্ যোগ- 

মার্গে শ্রদ্ধয়ান্তিক্যবুদ্ধয। যোগতোয়োগাদস্তকালেপি চলিতং 

মানসং মনোয়ন্ত স চলিতমানসোত্রষ্টস্থতিঃ সোহ্প্রাপ্য যোগ- 

সংনিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্দর্শনং কাং গতিৎ হে কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭॥ 

কচ্চাদতি। কচ্চিংকং নোওয়বিভ্রষ্ঠঃ কম্মমার্গ।ৎ যোশ- 

মার্গচ্চ বিভ্রষ্ঃ সন্ ছিন্নত্রমিব নশ্তাতি কিং বান নশ্ততি অপ্রতি- 

স্টোনিরাশ্রযৌহেমহাবাহে। বিমুঃ সন্ ত্রহ্ধগ্রংপ্িমাগে ॥ ৩৮ & 

এতাঁদতি। এতম্যে মম সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্মপনেতুমহসি 

অশেষত; স্তদন্ঃ ত্বত্বোহন্তঃ খ|বদেবে বা ছেত্তা নাশস্বিত! 

শয়ম্তাস্য ন হি যম্মাহপপাদ্যতে ন সম্ভবত অতত্থর্মেব 
এছত,মহ সীতার্থঃ ৪ ৩৯] 

পার্থেতি। হে পার্থ নৈব ইছুলোকে নামুক্র পরশ্থিন্: বা 
লোকে বিনাশগ্ড৪ [ব্যতে নামত নাশোনাম  পুর্বশ্মাদ্ধিন 



বাধ্য । ১৩৭ 

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাৎ লোকানুষিত্বা শাখবতিঃ সমাঃ | 
শুচীনাৎ শ্রীমতাৎ গেছে যোগন্রষ্টোইভিজায়তে ॥ 
অথবা. যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাহ । 
এতদ্ধি দুর্লততরং লোকে জন্ম যদীদৃশৎ ॥ ৪২ ॥ 
তত্র তৎ বুদ্ধিনঘযোগৎ লভতে পৌর্বদেহিকৎ । 
যততে চ ততোত্ভূয়ঃ সংসিদ্ধে৷ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥ 
জন্মগ্রাপ্তঃ লস তন্ত যোগত্রষটন নাতি, ন হি বন্মাৎ কাক্সপাৎ 
কল্যাণকৎ শুভকৃৎ' কশ্চি্ধগীতিং কুৎ্সিতাংগতিং হে তাত 

তনোত্যাস্বানং পুত্ররূপেনেতি পিতা তাতউচ্যতে পিতৈব 
পুক্রইতি পুভ্রোপি তাতউচ্যতে শিষ্যোপি পুত্রভূল্যডচ্যতে, 

ঘতে। নঃগচ্ছতি ॥ ৪০ ॥ 

কিন্তু স্ত ভৰতি গ্রাপ্যেতি। যোগমার্গেযু প্রবৃত্তঃ সংন্তাসী 
সামধ্যাৎ প্রাপ্য গগত্বা। পুণ্যকৃতামশ্থমেধাদিযাজিনাং লোকংঘ্তজ 

চ উদ্িদ্বা বাসফন্থতৃয়্ শাস্থতীনিত্যাঃ সাঃ সম্বংসরান্ তস্কোগ- 
ক্ষয়ে শুচীনাৎ যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং বিরুতিতাৎ গ্নেহে 
গৃহে ষবোগন্রষ্টোইভিজারুতে ॥ ৪১ ॥ 

তথেতি। অথথ শুমতাং কুলাঘন্তন্মিনি যোগিনামেব 

দরিগ্রাণাং কুলে ভৰতি জায়তে ধাঁমতাং বুদ্ধিমতাং, এতদ্ছি 

জন্ম ঘঙ্গরিদ্রাণাং যোঁগনাং কুলে হর্ণগতরং পূর্ববমপেক্ষয 
লোকে জন্ম ব্দীদ্বশৎ যথোক্ত বিশেষণে কুলে বন্মাৎ ॥ ৪২ ॥ 

তত্জেতি। তত্র ষোঁগনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ! 

সংযোগং বুদ্ধিসংযোগং লঙভতে পৌর্কদে(িকং পুর্বন্মিন্ দেহে 
ভবং গৌর্বদহকং ধততে চ বন্ধং করোতি ততত্তম্মাৎ পুর্ব 



১৩৮ | ভ্রীমভগহগীতা | 

পূর্ববাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হাবশোছুপি. সঃ। 
জিজ্ঞান্থরপি যোগন্ত শব্ব্রন্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥ 
প্রযত্বাদ্যতম্নানস্ত যোগী সহশুদ্ধকিন্তথিষঃ | 
অনেকজন্মনৎসিদ্ধস্ততে। যাতি পরাৎ গতিহৎ ॥ ৪৫ ॥ 

কতাৎ সংস্করাস্তয়োবহৃতরং সংসিদ্ষৌ সংসিদ্ধনিমিতং হে 

কুরুননান ॥ ৪৩॥ 

. কথং ভূৃতং পুর্ববদেহ্বুদ্ধি সংযোগ্নং ইতি তছুচাতে পূর্বেতি। 
ষঃ পূর্ববজন্মনি কৃতহভ্যাসঃ স পৃর্বাভ্যাসস্তেনৈৰ বলবতাহিক্তে 

সংসিছো হি বন্মাদবশোঁপ সঃ যোগত্র&:?ন কৃতংচে্ষ যোগ- 

ভ্যাসঞ্জাৎ সংস্করাৎ্ বলব্তুরমধন্মা(দলক্ষণং কর্ম তদ। যোগভ]াস- 

জনিতেন সংস্কারেণাহিয়তে হংম্মশ্চেদ্বলবত্বর: কৃতস্তেন যোগ- 

জোহপি সংস্কারোহভিভুযতএব তৎক্ষয়েতু যোগজঃ সংস্কারঃ 

স্বয়মেব কার্যযমারভতে ন দীর্ঘকালস্থন্তাপি | বনাশস্তন্তান্তী ত্যতো- 

জিজান্ুরপি ষোগন্ত স্বকূপং ভ্ঞাতুমচ্ছন্ ষোগমাগে প্রবৃভঃ 

সংস্ভাসী যোগত্রষ্ঃ সামর্ঘ্যাৎ সোহপ শবত্রদ্ধণেদো জকর্মানু্ঠান- 

ফলমতিবর্ততে কন্মানুষ্ঠানপক্ষণমতিক্রামতি অপাকিষ্য।/ত 

কিমুত বুদ্ধ্যা যে! যোগং তাননভটোভ্যাসং কুরয্যাৎ ॥ ৪৪ ॥ 

কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয়হাত প্রবদ্ধাদিতি। প্রযত্বাৎ প্রযত- 

মানাদধিকতরং যতমানহত্যধঃ তত্র যোগী [বদ্ধান্ সংশুদ্ধ।ক!লু- 

যোবিগুদ্ধাকিবিষঃ সংশুদ্ধপাপোহনেকেধু জন্মন্থ কিঞ্চিৎ কিঞধ 

সংস্কার জাঙসুপাঁচতা তেনপচিতেনানেকজন্মকতেন সংস্ধহ- 

নেক জন্মসংসিদ্ধঃ ততোলবসম্যগ্দশন; ন্ খাত পঞ্জাং প্রকুষ্টা 

গতিৎ ॥ ৪৫0. 



যষ্ঠাধ্যায়। ১৩৩ 

তপম্থিভ্যোহধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোধিকঃ 

কর্ষ্মিভাশ্চাধিকোযোগী তম্মাদযোগী ভবার্জ্বন ॥৪৬| 
যোগিনামপি সর্বেবাৎ মদগতেনাস্তরাত্মন। | 

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাৎ স.মে যুক্ততমোমতঃ ৪৭ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহ্াং সংহিতান্লাং বৈয়াসিক্যাং 
ভীম্মপর্ধষণি শ্রভগবদগীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রক্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে 
শ্রীকষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগোনাম ষষ্টোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

ধস্মাদেখং তম্মাৎ তপান্বিত্যইতি । তপদ্থিভ্যোহধিকোৌ যোগী 

জ্ঞানিভে]শ্চ জ্ঞানমত্র শাস্ত্রাথপাপ্ডিতযং তদ্বদ্ঙ্যোপি মতো- 

জ্ঞাতোধিকঃ শ্রিষ্ঠঃ হত কম্ষিভে]া২গ্িহোত্রাদি কন্ধম তদ্বদভ্যাই- 

ধিকোযোগী বিশিই্ঃ ভম্মাদুযোগী ভবার্ভুন ॥ ৪৬ ॥ 

যোগমিতি। ষোগিনামপি সর্বেষাং রুদ্রাপদত্যাপিধ্যান- 
পরাপাং মধ্যে মদদজ্েন দত়ি বাছুধেবে সমিতা নাস্তরাত্মপাস্তঃ- 

করণেনঃ শ্রদ্ধাবান্ অদ্দধানঃ সন ৬জতে সেবতে যোমাৎ সম 

মম যুক্ততমোহা তশয়েন ঘুক্তোমতোহাভিপ্রেতইতি ॥ ৪৭ ॥ 

ইতি শ্রভগবদগাতাতাষ্যে যো অধ্যয়াঃ। 



সগ্ডমোহ্ধ্াায়ঃ। 

শ্রীভগবানুবাচ। 

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্জন্মদা শ্রয়ঃ। 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্াসি তচ্ছ গু॥ ১॥ 

 জ্বানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ | 

যজজ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২॥ 

যোগিনামপি সর্কেবাং মগতে নাস্তরাত্মন। শ্রাদ্ধাবান্ ভজতে 

যোষাং সমে যুক্ততমোমতইতি প্রশ্নবীজমুপন্তত্ত স্বয়মেব ঈদৃশং 

মন্ী়ং তত্বমেবং মদদগতান্তরাত্মা। স্যাদিত্যেতদ্ববন্ধু তগবানুবাচ 

ময়ীতি । ময়ি বঙ্গ)মাণবশেষণে পরমেশ্বরে আসক্তং মনোযন্ত 

দ ময্যাসক্তমানাঃ ছে পা যোগং মুঞ্জন মন্সমাধানং কুর্বন্ 

মদাশ্রয়োৎহমেব পরমেশ্বরআশ্রয়োযস্ত সমদা শ্রয়াযোছি কাম্চৎ 

পুরুষাথেন কেনচদথা ভবাতি সতৎসাধনষ কন্মা।গ্রহোত্রাদ 

তপোর্দানং বা 1কঞ্চদাশ্রয়ং প্রাতিপদ্যতে অয়ন্ত যোগা মামেবা- 

শ্রশ্নং গ্রতিপাদ্যতে ত্বান্তৎ সাধনাস্তরং ম[য্যব।সক্তমনা; 

ভবত, বন্তমেবন্থ$৩? সন অসংশয়ং সনগ্রং মমন্তং |বভুবল- 

শক্জেশ্বধ্য/ধগণসংপর মাং বথ। থেন প্রকারেণ জাম সংশর- 
মস্তর়েগৈখমেব ভঙ্গবানাও হচ্ছ/ুঠ্যমানং মর। ১১। 

তচ্চ মাং ভানামাঙ। জ্ঞানং তে ভুভ্যমহৎ সাঝঞজানং 

বিজ্ঞানসহি৬ং সাঈইতবসংযুদ্ধ|মদং বঙ্গ্যা(ম কথায়ধ্যাম্যপেষতঃ 

কাতমেন, তজ্ঙানং বিবাহ্ষতং তত শ্রোছুর(ভিমুখীকরগায় যৎ 



সপ্তঙ্গাধ্যার। ১৪ 

মনুষ্যাণাং সহত্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে ! 
যত চামপিসিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত তত্বতঃ ॥ ৩ ॥ 

ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে' ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 

অপরেয়মিতত্তন্াং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরাখ 

জীবভূতাং মহাবাঁহো যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ ৫॥ 

ভ্ঞাত্ব! যৎ জ্ঞানং ভ্তাত্ব! নেহ ভুয়ঃ পুনঃ জ্ঞাতব্য পুরুবার্ঘসাধনমব- 
শিষ্যতে নাবশেষোভবতাঁতি তত্বজেয়ঃ সসর্বজ্ঞোভবতীত্যর্থঃ ॥২) 

 অতোবিশিষ্টফলত্বাৎ ছুর্লভতরং জ্ঞানং কথমিত্যুচ্যতেমহুষ্যা- 

ণামিতি । মন্ুষ্যাণাং মধ্যে সহভ্রেঘনেকেধু কম্চিদ্ঘততি সিদ্ধয়ে 

সিদ্ধযার্ঘং যত্তি প্রযদ্বং করোতি তেষাং যততামপি সিদ্ধানাং 

সিদ্ধায়েব ছি তে বে মোক্ষায় মোক্ষমার্গে বতস্তে তেষাং কশ্চি- 

দেব মাং বেত্তিঃ তত্বেতোযথাবৎ ॥৩। 

অতঃ শ্রোতারং প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ ভূমিরিতি। 

ভূমিরিতি প্াথবীতগ্মাত্রমুচ্যতে ন স্থৃগা [ভন্না প্রকৃতিরইধোত 

বচনাৎ তথাবাদয়েহপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যপ্তে আপোহনলোবাধুঃ 
থং মনো মনইতি মনসঃ কারণমহস্কারোগৃহতে বুদ্ধিরিত/হস্কার 

কারণং মহত্ত্ব 'অহঙ্কারহত্যা বিদ্য।সংযুক্তমব্যক্তং যথন বিষসং- 
'যুক্তমন্্ং বিষমুচ্যতে এবমহ্ক্কারবাসনাবদবাক্তং মুলকারণমহঙ্কা- 
রইত্যুচ্যতে প্রবর্তকত্বাদক্কারস্যাহঙ্কার* এব 1হ সর্ধন্ত প্রবৃত- 
বীঞ্ধং দৃষ্টং লোকে হতীন্নং যথোক্ত। প্রকৃতির্মেমমৈশ্বরী মানা 
শব্তিরষ্ধার্শভন্ন। তেদমাগতা। ॥৪॥ ». টি 

অপরেতি। পর ন পর! নিক্কষ্টাশুদ্ধানর্থকারী সংসাররূপ। 
বন্ধনা ত্মকেয়মিতোহন্কা যথোর্ভীর়াস্ত অন্তাং বিশুগ্ক। প্রকৃতিং 



১৪২ | শ্রীমন্তগবদগীতা। 

এতদৃযোনীনি ভূঙ্তানি সর্ববাণীত্যুপধারয় । 
অহং কৃতম্্স্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬॥ 

মতং পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্ীয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭ ॥ 
রসোহহড্পৃহ কৌন্তেয় গ্রভাহস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্ববদেবেষু শব্দঃ খে পৌরুষংনৃষু ॥ ৮ ॥ 
মমাত্মাতৃতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকষ্ঠীং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণং 
প্রাণধারণনিমিততৃভাং হে মহাবাছে। যয! প্রকৃত্যা ইদং 'ধার্য্যতে 
গজদস্তঃ প্রবিষ্টয় ॥€॥ 

এতদ্দিতি। এতদ্ষোনীষ্ভেতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষে এজ্ঞলক্ষ- 

থেগ্রক্কতী ঘোনী যেষাং ভূতানাং তান্তেতদ্যোনীন ভূতানি 
সর্বাণীত্যেবসুপধারয় জানীহি যন্মান্মম প্রকতিধোনিঃ কারণং 

সর্ধভূতানাং অতোহ্ং কৃতস্ত জগত: প্রভবঃ উৎপাত্বঃ এল- 
ফোবিনাশঘ্তখ। প্রক[তদ্বয়ন্বারেণাহং সর্বজ্ঞঈখবরোজগতঃ কারণ- 
মিত্যর্থ: ॥৬। 

ষম্মাদেতত্ততঃ মন্তঃইতি। মত্তঃ। পরমে শ্বয়াৎ পরতরং অন্তৎ কাঁর- 

পান্তরংকাঁঞ্চমা [স্তন বিদ্যতে জহমেধজগৎকারণ/মত্যর্থ হেধনঞ্জয় 

ষন্মাদেবং তন্মাম্ময় পরমেশ্বরে সর্ববান ভূতানি সর্বব্ধং জগৎ 

প্রোতমস্থন্যতমন্থুগতমনু (বন্ধং বিসিিন দীর্ঘতস্তযু ০৪ 

স্থুতে চ মণিগণ ইব ॥৭। ্ 

কেন কেন ধন্মেণ বিশিষ্টে ত্বছ্ি সর্বমিদং প্রোতমিত্যুচ্যতে 

রসইতি। রসোহুমপাং যঃ সারঃ রসস্তশ্মিন্ রসভুতে মধ্যাপ 

প্রোখাইত)থঃ এবং সন্দ্দ যখাইমপ্জ দস এবং পভান্মি শশ- 



সগ্তমাধ্যায় । ১৪৩ 

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজোশ্চান্সি বিভাবদৌ । 
জীবনং সর্ববভূতেযু তপশ্চাস্মি তপন্থিষু ॥ ৯ ॥ 
বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থসনাত নং । 
ুদ্ধিুদ্ধিমতামন্মি তেজন্তেজন্মিনামহং ॥ ১০ ॥ 
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতং | 

ধর্্মাবিরুদ্ধোডৃতেষু কামেম্মি তরতর্ষত ॥ ১১ ॥ 

সুর্যায়োঃ প্রণবঃ ওযষ্কারঃ সর্ধবেদেষু তমিন্ প্রথবতূতে মনি 

সর্ব বেদ; প্রোতাঃ তথ। থে আকাশে শব সারভূতঃ তন্মিন্ 

মরি খং প্রোতং তথ। পৌরুষন্ত ভাবঃ পৌকষং পুরুষস্য ভাবঃ 

পৌরুষং যত: পুংবুন্ধিঃ নৃু হম্মিন্ মগ্রি পুরুধা: প্রোত13 1৮ 

পুধাইতি। পুথা ন্ুরভিগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চাছং তশ্মিন্ ম্ছি 

গন্ধভৃতে পৃথিশী প্রোত। পুধ্যত্বং গন্ধ স্বভাবত এব পৃথিব্যাং 

দর্শিতমবাদিযু রদাদেঃ পুণাত্বোপগক্ষণার্থমপুণ্যস্বন্ধ গন্ধাদীনান- 
বিদ্যা ধর্মাদযপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেধসংদর্গনিমিন্তং গ্ৰতি 
তেঙ্গোদীপ্তিশ্চান্মি বিভাবসাবগ্ৌ তথ! জাষনং সর্ব ভূতেমু, যেন 

জীবস্তি সর্ধাপি ভূানি তজ্জীবনং তপশ্চাশ্মি তপস্বিযু তান 
তপপি ময়ি তপশ্থিনঃ প্রোতাঃ ১৯॥ 

বীজমিতি | বাজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্বভূতানাং 

ছে পার্থ সনাতনং চিরন্তনং কিঞ্চ বুদ্ধির্বিবেকশকিরস্তঃকরণন্ত 

বুদ্ধিমতাং বিবেকশকিমতামন্মি, 'তেজঃ প্রাগলভ্যাং তদ্বতাং 

ভেজস্বিনামহং )১০॥ 

বলমিতি | বলং সামর্থমোজোবলবতামহং তচ্চ বলং কামরাগ- 

বিবর্জতং কামণ্চ রাপণ্চ কানরাশী। কাবভৃক। আনি বিষদ্েযুূ 



১৪৪ শীমত্তগবদগীত। ৷ 

যে চৈব সাত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি ভান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২। 

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানা'তি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং ॥১৩| 

রাগোরঞ্জন। প্রাপ্তেমু বিষয়েযু তাভ্যাং কামরাগা গ্যাং বিবজ্জি তং 

দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং সবমহমন্মিন তু যত সংসারিণাৎ তৃষ্ণ। 

রাগকারণং কিঞ্চ ধর্ম্মাবিরুক্ষোধর্মেণ শাস্থার্থেন অবিরুদ্ধো যঃ 

প্রাণিযু ভূতেযু কামোষথ| দেহধারণ মাক্রাদ্যর্থোইশনপানাদিবিষয়ঃ 

কামোহধন্মি হে ভরতর্ষভ ॥ ১১॥ 

কিঞ্চ যে চৈবেতি। যেচৈব সান্বিকাঃ সত্বনিবৃতাঃ ভাবাঃ 

পদার্থীঃ রাজসাঃ রজোনিবৃ তাস্তামসাস্তমোনির্তাশ্চ যে কেচিৎ 

প্রাণিনাং স্বকর্্রবশাৎ জায়স্তে ভাবা; তান্ মত্তএব জায়মানা- 
নিত্যেবং বিদ্ধি সর্ধান্ মমপ্তানেব যদ্যপ তে মত্োজায়স্তে 

' ভধাপিন ত্বহৎ তেষু তদধানত্তশোথ। সংসা(রপঞ্জে পুনময় 

মহ্বশামন্ধধীনাঃ ॥ ১২ ॥ এ 

এবস্ূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ববুন্ধমুক্ম্বভাঁবং সর্ব তা": 
আ্বনৎ নিগুনং সংলারদোধবীজপ্ররোহকারণং মাং নাতিজানা!ত 

অগদি ভ্ান্ুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান তচ্চ কিং নিমিতধ জগতোহ- 

জানমুগাতে ত্রিভিরিতি। ভিভিগু ণময়ৈভাট৭গণবিকীরৈঃ রাগ- 

ঘেষমোহাদি প্রকাবৈভাবৈঃ পদার্থৈরেতির্থোকৈঃ সর্বমিদ্ং গ্রাণি- 

 জাতং জগৎ মোহিতমবিধেকতামাপা দ্িতং 'সৎ নাভিজ্ানাতি 

 মাষেক্যোষথোক্ষেভ্যোগুণেভাঃ পরং বাতিরিক্তং বিলঙ্ষণঞ্চা- 

হ্যং বায়রহিতং জন্ম দিন ধ্ঘভ ববি কার্বন ত।ম ভ্যর্থ: ॥ ১৩৪ 



সগুডমাধ্যাক় । 

দৈবী হোষা গুণযয়ী মম মায়! চ্রত্যয। | 

মাম্যেব ষে.প্রপদস্তে মায়ামেতাং ভরম্তি তে ॥ ১৪) 

ন মাং ছুক্কতিনোমুড়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ | 

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্বরং ভাবমাজ্িতাঃ ॥ ১৫ ॥ 

চতুর্ব্বিধাভজস্তে মাং জনাঃ স্ুকৃতিনোহর্জুন । 
আর্তোজিজ্ঞান্্রর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১১॥ 

কথং পুনর্দৈবীমেতাং ত্রিগুণার্সিকাং বৈঞ্ণৰীং মায়ামতি- 
ক্রাষস্তীতূচ্যতে দৈবাতি। দেবী দেবন্ত মনেশ্বরস্য বিষেগাঃ 

স্বঙাবপুতা হি যস্মাৎ এষা যথোক্ত। গুণময়ী মম মায়! ছরত্যয়া 
ছ:খেনাত্যক়োেহ তিক্রমণৎ যস্যাঃ জ। ছরত্যরা! ততৈবং সতি সর্প 

ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মতৃতং জর্বাখ্বন। বে 
প্রপদ্যন্তে তে মাপ়ামেতাং সর্বস্তচিত্তমোহিনীং* ভরস্ত্যতিক্রা* 

মস্তি সংসারবন্ধনাৎ মুচ্যন্ত ইত্যর্যঃ ॥ ১৪ ॥ 
যঙ্গি ত্বাং প্রপন্নাঃ মায়ামেতাং তরস্তি কল্মান্বামেব অর্কেন 

প্রপদ্যস্তে ইত্যুচ্যর্ঠে ন মামেতি। ন মাং পরমেশ্বরং ছুফ্কতিনঃ 
পাপকাল্িণোবুড়াঃ প্রপদদ)স্তে নরাধমাঃ নরাণাং মধ্যে অধমা- 

নিকষ্টান্তে চ মায়রাপ্হতজ্ঞানাআস্মরং ভাবং হিংসানৃতাদিলক্ষপ- 
মাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥ | | 

যে পুনর্নরোত্তমাঃ পুণ্যকম্মাণঃ চতুর্বিধেতি । চতুর্মিধা- 
শন্কঃপ্রকারাতজন্তে সেবন্তে মাং জনা: স্বকতিণোঃ পুণ্য কর্মাণে ছে 
অর্জুন আর্ত; অন্ভিপরিগৃষ্হীতঃ তস্করব্যাত্রয়োগাদিন! অভি তৃত্তঃ 

অভিনভবং আপরোজিক্ঞান্র্ভগবতবং জ্ঞা চুমিচ্ছতি যোহর্থাখাঁধন- 
কাঙোজ্ঞানী বিচ্ষোন্তব্বাবিচ্চ হে তরতর্যত ॥" ১৬ & 

১৩ 



১৪৬ | জীমন্কগবদগীত। | 

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একতক্তিিশিষ্যতে | 
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥ 
উদ্বারাঃ সর্ববএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈৰ মে মতং | 
আস্ফিতঃ পহি যুক্তাত্মা! মামেবানুতমাঙ্গতিং ॥ ১৮ ॥ 

বছুনাং জন্মনামত্তে জ্ঞানলান্ মাং প্রপদ্যতে । 

তেষাষিতি। তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ববিত্বান্নিত্য- 

যুক্কো৷ তবত্যে কতক্তিশ্চান্তন্ত তজনীয়স্তাদর্শনাদতঃ সএকতক্তি- 

বিশিষ্যতে বিশেধমাধিক্যমাপদ্যতে অতিরিচ্যতইত্যর্গঃ প্রিক্পোছি 

ঘল্মাদহমাত্মবা! জ্ঞানিনোহতন্তস্তাহমত্যর্থং প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধং চি লোকে 

আত্ব। প্রিয়েভবতি ইতি তন্মাৎ জ্ঞানিনআত্মখাদ্বাস্থদেবঃ 

প্রিক্বোভবতীত্যর্থ: সচ জ্ঞানী মম বাস্থদেবশ্তাস্বৈবেতি মষা- 

ত্যর্থৎ প্রিয় ॥ ১৭ ॥ 

তছি আর্াদয়স্মযোধাশ্বেবস্তাপ্রিয়্াঃ ন,কংতহিউদ্দারায়াঃ- 

ইতি। উদার! উৎকষ্টাঃ সর্ধ এবৈতে ত্রয্োহপি মম প্রিয়াএবে- 

ত্যর্থঃ নহি কশ্চিন্মত্তক্তোমম বাসুদেবস্তাপ্রিয়োউবতীতি জ্ঞানী 

ত্বত্যর্থ* প্রিয়োভবতীতি বিশেষঃ তৎ কন্মাদিত্যাহু জ্ঞানী, স্বাত্মৈৰ 

নান্সোমতমিতি মে মম মতং নিশ্চয়: আস্থিতআরোচ,ং প্রবৃত্তঃ 

সচ জ্ঞানী হি যন্মাদহমের ভগবান্ বাস্ছদেবোনান্তোম্নীত্যেবং 

যুক্তাত্ম। সমাহিতচিত্তঃ সন্ মামেব পরং ব্রদ্ধ গন্ভব্যমন্থৃত্ মাং 

গতিং গন্ধং প্রবৃত্তইত্যর্থ;ঃ ॥ ১৮ ৪০ 

“জ্ঞানী পুনরপি স্য়তে বহ্নামিতি । বহুনাং জন্মনাং 

জ্ানার্থসংস্কারর্জ নাশ্রয়াপাং অস্তে সমাণ্তে। জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরি- 

পাকজঞানোমাং বাস্থদেবং প্রভ্যগাস্বানং প্রত্যক্ষতং প্রতিপদ্যতে 

ধ্ত 



সপ্তমাধ্যায়। ১৪৭ 

বাস্থদেবঃ সর্ববমিতি সমহাত্স! স্ুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥ 

কামৈ্তৈস্তৈহ্ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্য স্তেষুন্যাদেবতাঃ | 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়। ॥ ২০ ॥ 

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি । 
তস্তা! তন্ত'চলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যন্ধং ॥২১ 

সতয়! শ্রদ্ধয়। যুত্তস্তস্যারাধনমীহুতে। 

কথং বাস্থদেবঃ সর্বধমিতি। এবং সর্বাত্মানৎ মাং প্রতিপদ্যতে 

,স মহাত্বান তৎসমোইন্তোহন্থযধিকো বাহতঃ সুহুর্লভোমন্থষ্যাপাং 

সহজরেঘিতুযুক্তৎ ॥ ১৯ ॥ 

আট্মব সর্কোবাস্থদেবইতোবমপ্রতিপত্তৌী কারণমুচাতে 
কামৈরিতি |, কামৈস্তৈস্তৈঃ পুজপণুস্বর্গাদিবিষয়েহ তজ্ঞানাঅপ- 

হৃতবিবেক বিজ্ঞান: প্রপদ্ধ্যস্তে অন্যদেবতাঃ প্রাপ্র,বন্তি বাস্থদেষা- 

দাত্সনোহন্তা দেবতান্তৎ তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধো যো- 

যো নিষ়মন্তং তমাস্থামাশ্রিত্য প্রকৃত্য! ম্বভাবেন জন্মাস্তরার্জিত- 

স্কারবিশেষেণ নিয়তানিয়মিতাঃ স্ব আক্মীর়ষা ॥ ২* ॥ 

তেষাঞ্চ কামিনাং যোষইতি। যোযঃ কামী যাং ষাং দেবতা- 

তনূং শ্রদ্ধয়! সংযুক্তোভক্তস্চ সর্নর্চিতুং পৃজফিতৃমিচ্ছতি তস্য 
তন্ত কামিনোধ্চলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরী- 

করোমি যষৈবং পুর্বং প্রবৃত্ঃ স্বভাবতোযোযো যাং দেবতাতনুং 
শ্রীয়াঅর্টিতুমিচ্ছতীতি ॥ ২১1 * 

সতম্বেতি। স তয় মদ্বিহিতয়! শ্রদ্ধা! যুক্তঃ সন্ তথ্যাদেব- 

তায়াঃ তশ্বাআারধনমীহতে চেষ্টতে ল্ভতে চ ততঃ তন্তাআরা- 

ধতায়া দেখতাতঙ্বাঃকা মানীপ্সিতান্। ময়েব পরমেশ্বরেণ "সর্ব- 



১৪৮ ভ্রীমন্তগবাগাত]। 

লভন্তে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতাশ্ |২২। 
অস্তবত্ত ফলক তেষাং তদ্ভবত্যল্লমেধসাং 

।দেবান্ দেবযজোয়াস্তি মদ্ভক্তাযাস্তি মামপি ॥২৩। 
অব্যক্তং ব্যকিমাপন্নৎ মন্যাত্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 

পরং জবমজানন্তোমমাব্যয় মনু মং 1৪| 

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য' যোগমায়াসমাবৃতঃ | 

জন কর্্মফলবিভাগজ্ঞতয়া ধ বিহিতান্নির্িতাৎস্তান্ হি যন্মাতে 

ভগগবতা বিহিতাঃ কাম! স্তম্মাত্তানবন্তং লভত্তে ইতার্থঃ ছিতা- 

নিতি প্চ্ছেদে হিতত্বং কামানামুপচরিতং কল্পযং ন হি কামা- 

হিতা১ কন্তচিৎ॥ ২২॥ 
যন্মাদস্তবৎসাধনব্যাপারাঅবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে জঅতঃ 

অন্তবদিতি। অন্তযদ্বিনাশি ভূ ফলং তেষাং অন্তবত্যক্পমেধসামল্প- 
প্রক্তানাৎ, দেবান্ দেবযজোযাত্তি দেবান্ রজস্তি ইতি দেবরজঃ 

তে দেবান্ ষাস্তি মভ্তক্তাযাস্তি মামাপ, এখং সমানেপ্যায়াসে 

মামেব ন প্রতিপদ্যস্তে অনস্তফলায়াহে। থলু কষ্টং বর্ততইত্য- 

ম্ুক্রোশং দর্শয়তি তগবান্॥ ২৩॥ 
কিং নিমিত্ত ত্বামেব ন প্রপদ্ধাস্তে ইত্যুচ্যতে অব্যক্তমিতি। 

অব্যক্তমপ্রকাশঃ ব্যক্িমাপন্ং প্রকাশং গতং ইদানীং মন্যস্তে 
মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি স্স্তমবুদ্ধয়োংবিবেকিনঃ পরং ভাবং 
পেরমাত্মস্বরপমজানস্তেংবিবেকিনোমামবযং ব্যর়রহিতষ্ত্তমং 
নিরতিশম্বৎ মদ রং ভাবমজানস্তোমন্তস্তইত্যর্থং ॥ ২৪ ॥ . 

ভ্ুদজ্ঞানং কিং নিষিত্বং ইত্যুচ্যতে নাহমিতি। নাহুং 



অগুষাধ্যায়। ১৪৯ 

, যুড়োছয়ং নানিজানাতি লোকোমাষজমবায়ং ॥২৫। 

বেদাহৎ সমতীতানি বর্তমানানি চার্ভন । * রি 

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্ত বেদ নকশ্চন ॥ ২৬॥ 

ইচ্ছাদ্দেষসমুখেন ছন্বমোহেন ভারত | 

প্রকাশঃ সর্বস্ত লোকস্ত কেবাঞ্চিদেব মন্তক্তানাৎ প্রকাশো- 

হুমিত্যভিপ্রায়ঃ, যোগমায়াসমারৃতঃ যোগোগুণানাং যুক্রির্ঘটনং 
সৈব মায়া যোগমায়। তয়! যোগমায়য়া সমাবৃতঃ: সংচ্ছন্ন ইত্যর্থঃ . 

অতশ্রব মৃঢ্লোকয়ং নাভিজানাতি মামজমব্যয়ং ॥ ২৫॥ 

যষা যোগমাষয়া সমাবৃত্তং মাং লোকনাভতিজানাতি নাসৌ 

যোগমাপ্জা মদীয়। সতী মমেশ্বরেন্ত মায্াধিনোজ্ঞানং প্রতিবধাতি 
যথান্তস্তাপি মায়াবিনোমাগ্জাজ্ঞানং তদ্বৎ যত এবমতঃ বেদা- 

হুমিতি। অহস্ত বেদ জানে সমতা'তানি সমতিক্রাস্তাঁন ভূতানি 
তথ ব্তমানানি চার্জুন ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদাহং মাস 
ন্ কশ্চন মত্তক্তং মজ্ছরণমেকং মুক্ত মত্ৃত্ববেদনাভাবাদেব 

ন মাং ভজতে ॥ ২৬॥ 

কেন পুনস্তত্তত্বেদেন প্রতিবন্ধেন প্রতিবন্ধানি সস্তি 

জায়মানানি সর্বভূতানি ত্বাংন বিদস্তি ইত/পেক্ষায়ামিগামাহ 
ইচ্ছেতি। ইচ্ছাত্বেষসমুখেন ইচ্ছ! চ দ্বেষ্চ ইচ্ছান্ধেযৌ তাভ্যাং 
সমুত্তিষ্ঠতীত ইচ্ছাদ্ধেসমুখন্তেন ইচ্ছ্বা্বেষফসমুখেন কেনেতি 

বিশেষাপেক্ষায়ামিদমাহ দ্ন্বমেহেনেতি দ্বদ্্মিমিষ্ধোমোহো- 

্বন্বমোহস্ঞাবেব ইচ্ছাছেধৌ শীতে! বৎ পরম্পরবিরুদ্ধৌ৷ সুখ- 

ছঃখতক্জেতুবিষযৌ। যথাকালঘ সর্বতূঁতে; সংবধ্যমানৌ ধন্মশবো - 



১৫০ ভমন্তগবদগীত1। 

সর্ববভূতানি সন্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তপ্রঞ ২৭॥, 

যেষামুস্তর্গতং পাপৎ জনানাং পুণ্যকপ্মণাৎ।  , 
তেত্বন্মোহনিমুক্তাভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 

নাভিধীয়েতে তত্র যদ। হচ্ছান্ধেযৌ হুখছ্ঃখতদ্বেতৃদংগ্রাপ্্যা 

লন্ধাস্কৌ। ভবতন্তদ] তে সর্বভূতানাং প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশপাদন- 

ঘারেণ পরমাথাত্্বতত্ববিষয়জ্ঞানোতপত্তি প্রতিবন্ধকারণং মোহং 

জুনয়তঃ ন হীচ্ছাদ্বেষদোষব শীরুতচিত্তস্ত বখাতৃতার্থবিষয়ধজ্ঞান- 
মুৎপদ্যতে বহিরপি কিমু বক্তব্যং তাভ্যামাবিষ্টবুদ্ধেঃ সংমৃড়ন্য 
প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞানং নোৎপদ্যত_ইত্যতস্তেনেচ্ছা- 

দ্বেষসমুখেন দ্বন্দমোহেন ভারত ভরতান্বয় সর্ধভৃতানি নংষো- 

হিতানি সন্তি সংমোহং সংমুঢ়তাৎ সর্গে জন্মনি উৎপত্তিকাল- 

ইত্যেতত ্াস্তি গচ্ছস্তি হে পরন্তপ মোহবশান্ধেব সর্ধভূতানি 

জাবমানানি জাযস্তইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৭ ॥ 

যতএবমতস্তেন দ্বন্মোহেন প্রতিবন্ধপ্রজ্ঞানানি সর্বভূতানি 

সংমোহিতানি মামাত্মভৃতং ন জানস্তি অতএবাত্মভাবেনমাস্ত 
ন তজত্তে কে পুননরনেন দ্বন্দমোহেন নির্শ,ক্তাঃ সন্তঃ ত্বাং 

বিদিত্বা৷ যথাশাস্ত্রমাত্মভাবেন ভজন্তইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শরিতু- 

মুচ্যতে যেষামিতি । যেধাস্ত পুনরন্তর্গতং সমাপ্তাপ্রায়ং ক্ষীণং 

পাপং জনানাং পুণ্যকম্খ্ণাং পুণ্যকর্্ম যেষাং সব্শুদ্ধিকীরণং 
তে.বধধ্যতে পুণ্যকম্মাণত্তেযাঁং পুণ্যকর্শশাং তে স্বনমমোহনির্শ,জা- 

"বথোক্ষেন ছম্মমোহেন নির্শক্তাভজস্তে মাং "্পরমাস্ত্রানং 
দৃব্রতাএবমেব পরমার্থতব্বং নান্ত থেত্যেবং সর্ববপরি ত্যাগব্রতেন 
নিশ্চিতহিজ্ঞানাদৃব্রতাউচ্যন্তে | ২৮ | 



অগ্তমাধ্যায়ঞ। | ১৫১ 

জরামরপ্তমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 

'তে ব্রহ্ম তথিছুঃ কৃতস্রমধ্যাত্বং কর্ম্মচীখিলং'॥ ২৯ 
সাধিভূতাধিদৈবহ মাং লাধিষজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ। 
প্রয়াপকালেহুপি চ মাৎ তে বিদুষযুক্তচেতসঃ ॥৩০।॥ 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতদাহক্র্যাৎ সংহিতায়াৎ বৈয়াসিকংাং 

ভীদ্ঘপর্বণি প্রাতগব্দগীতাস্থপনিসতস্থ ব্রঙ্গবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে 

শ্রীরুষ্ণার্জ নসংবাঁদে বিজ্ঞানষোগোনাম মগ্ুমোহধ্যায়ঃ | 

তে কিমর্থং ভজন্তইতুাচাতে জরেতি। জরামরণমোক্ষায় 

জরামরণয়োর্ম্োক্ষার্থং মাং পরমেশ্বরং আশ্রিত্য মংসমাহিত চিত্তাঃ 

সন্তোষতস্তি প্রধতস্তে যে তে যদ্বঙ্ধ পরং তদ্বিহঃ কৃৎত্ম্নং 

সমস্যমধ্যাত্বং প্রত্যগাম্মবিষয়ং বসন্ত তদ্িছুঃ কর্ম চাখিলং 

সমভ্তং বিছুঃ ॥ ২৯ ॥ 

সাধীতি। স[ধিভূতাধিদৈবং অধিতৃতৎ চাধিটদবঞ্চ অধি- 

ভূতাধিদৈবং তেন দহ অধিভূতাধিটূবেন বর্ততে ইতি সাধি- 

ভূতাধিদৈবং মাঃ যে বিছুঃ সাধিষজ্ঞঞ্চ সহ আধিযজ্ঞেন সাধি- 

যজ্ঞং যে বিছুঃ প্রয়াপকালে মরণক।লে পি চ তে, মাং বিছুঃ 

. যুক্তচেতসঃ সমাহিত চত্তাইতি ॥ ৩০ ॥ 

ইতি ভ্ীভগবদগীতাভারযা সপগুমোধ্াযায়ঃ | 



অফমোধ্যায়ঃ। 
অর্ভ্বুনউবাচ । 

কিস্তদ্ব নম কিমধ্যাত্বৎ কিং কর্ম পুরুষোত্তম । 

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবৎ কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥ 
অধিষজ্ঞঃ কথৎ কোহ্ত্রদেহেহস্মিন্ মধুসুদন । 

প্রায়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥ 
শ্ীভগবানুবাচ। 

অক্ষরৎ পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহ্ধ্যাত্মমুচ্যতে । 

ভূতভাবোস্ভবকরোবিসর্গঃ কম্মসংজ্ভিতঃ ॥ ৩॥ 
তে ব্রচ্ধ তথ্িছুঃ কৃৎসমিত্যাদিন। তগবতাজ্জুনস্য প্রশ্নবীজানি 

উপাঁদষ্টানি অতন্তৎগ্রশ্নার্থং অজ্ঞুনউবাচ কিং তদ্দিতি ॥১ ॥ 

আধষজ্ঞ ইতি ॥২/ 

এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় অক্ষরমিতি । অক্ষরং 

ন ক্ষরতীতি পরমাত্মা এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীতি 

শ্রতেঃ ও" কারস্য চোমিতেকাক্ষরং ব্রহ্ষেতি পরেণ বিশেষ- 

পাতদগ্রহণং পরমাঁমতি .চ দিরতিশয়ে ব্রন্ধপ্যক্ষরে উপপন্নতরং 

বিশেষণং, তস্যেব পরমজ্য ব্রহ্গণঃ/প্রতিদেহং& প্রত্যগাত্মবভাবঃ 

্বভাবইতি স্বোভাবঃ. স্বভাবোহ্ধ্যাত্মং উচ্যতে আত্মানং দেহু- 

মধিরুত্য প্রত্যগাত্মতয়' প্রবৃদ্তৎ পরমাধত্রন্মাবসানং বস্তন্বভাবো- 
্যাতযুচ্যতে আধ্যাত্মশবেনাভিধীয়তে তৃতভাবোত্তবকরঃ 
ভূতানাং ভাবোভূতভাবন্তস্যোভবোততভাবোত্তবন্তং করোতীতি 

ভূতভাঁবোন্ঠবকরোভূতবস্ত/ৎপত্ভিকরইত্যর্ঘঃ . বিসগোবিসর্জনং 



অন্তমাধ্যায়। ১৫৩ 

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদেবতং । 
অধিষজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥ 
অস্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত। কলেবরৎ। 
যঃ প্রযাতি সমদ্ভাবৎ যাঁতি নান্ত্যত্র সংশয়ঠ ॥ ৫ ॥ 

যং যং বাপি ম্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরৎ। 

দেবতোদ্দেশিন চকুপুক্লোডাসাদেঃ স্বস্ত দ্রব্স্ত বিতরণৎ পরি- 

ত্যাগঃ সএব বসর্গলক্ষণোধজ্ঞঃ কর্ম্দসংজ্ভিতঃ কর্মশব্িতইত্যা্থঃ 

ইত্যেতন্মাদ্বীব্রতৃশাৎ বৃষ্টাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমাঁ, তূতানি 

উন্তবস্তি ॥৩ | 

অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি 
কোসৌ ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরোবিনাশা ভাবোষৎ .কিঞ্চিজ্জনি- 

মহ্িত্বত্যর্থং পুরুষঃ পূর্ণমনেন সন্দমিতি পুরি শ্নদা পুরুষঃ 

আদিত্যান্তর্গতো (হরণ্যগর্ডঃ সর্ব প্রাণিকরণানামনুগ্রাকঃ সোহধি- 

দৈবতৎ অধিষজ্ঞঃ সর্বধজ্ঞাভিমানিনী দেবতা বিধণাখ্যা যক্জবৈ 

বিষ্রিতি শ্রুতেঃ লহি বিক্ুরহমেবাত্রাম্মিন দেহে যোযক্তত্- 

হ্যাহমধিযজ্ঞঃ যজ্ঞোহছি দেহুনির্বপত্যত্বেন দেহসমবারীতি 

দেহাদিকরণোভবতি দেহভূতান্বর ॥ ৪ ॥ 
জন্তকালইতি। অন্তকালে চ মরণকালে মামেব পরমেশ্বরং 

'বিষুং স্মরন মুক্ত পরিতাজ্য কলেবরং শরীরৎ ষঃ প্রধাতি 
গচ্ছ্ত অমগ্ভাবং বৈজ্ঞবং তত্বং বুর্তি নান্তি ন বিদ্ব্যতে অত্রা- 

শ্মিশ্র্থে সংশয়োষাতি বা ন বেতি ॥ ৫॥ 

ন মদ্দিষষএবায়ং নিয়মঃ কিং ভাঁহ ষং বাঁমতি। যংষং 

বাপি বং যং ভাবং ঘেবতাবিরৈষং ম্মরংশ্চিন্তয়ন্ ত্যজতি পরি- 



১৫৪ অষন্তগবদগীত।। 

তং তমেবেতি কৌন্ডেয় সদ1 তদৃূভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥ 

তল্মাৎ সর্বেহু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। 
ময্যপ্পসিতমনো বুদ্ধিরম্ধমে বৈষ্য স্তসহশয়ঃ ॥ ৭ ॥ 

অভ্যাসযোগযুভে'ন চেতসা নান্গামিনা | 

পরমং পুরুষং দিব্যৎ যাতি পার্থানুচিস্তয়ন ॥ ৮ ॥ 
কবিৎ পুরাণমনুশাসিতারমণো ব্রণীয়াৎসমনুস্মরেদ্য়ঃ। 

ত্যজতি অস্তে প্রাণাবয়োগকালে কলেবরং তং তমেব স্বতৎ 

ভাবষেবৈতি নান্তং কৌন্তেয় সদা সব্ধবন্ধা তডাবঙাবিতস্থাম্মন্ 

তাবস্তভাঁবঃ সভার্বিতঃ ম্মর্যযমাণতয়াভ্যন্কোযষেন সতগ্ভাবভাবিতঃ 

সনু ॥৬॥ 

ষদ্দাৎদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহাস্তরপ্রাপ্ডো কারণং তন্মাদাত। 
তন্মাৎ অর্বেধু কালেধু মামনুস্মর বথাশান্্ং যুধ্য চ যুধ্যঞ% শ্বধন্মং 

কুরু মাধ বান্থদেবেইপিতে মনোবুদ্ধী যস্য তৰ সন্বং ম্যা্পত- 
মনোবু[দ্ধঃ সন মামব যথাস্তৃতমেয্যস আগামধ্যাস অসংশয়োন 

সংশযোনত্র বিদ্যতে ॥ ৭॥ | 

কিঞ্চ অভ্যাসোতি। অভ]াসযোগযুক্তেন মায় চিততসমর্পণ- 

[ব্যয়তূতে এক|ম্মন্ $ল্যগুত্যয়াবাতিলক্ষণোবিলক্ষণ এত)য়াত- 

রিতোভ্যাসঃ সচাসৌ যোগঞ্জেন যুক্তং তত্রেব ব্যাপৃতং গ্রবৃওং 

ফোগিনশ্চিতস্কেন চেতস। নাম্তগামিনা নান্ডব্র বিষয়াস্তরে' 

গন্ধং শীলমস্যেতি নান্তগামি তেন নান্তগামনা পরমং নিরতিশয়ং 

পুরুষং দিব্যংদবি হুর্য/ঃমওলে ভ্বং দিব্যং ঘাতি, গচ্ছতি হে 

পার্থ অনুচিত্তয়ন্ শাসন্্রাচাধ্যোপদেশমনুধ্যায়্ত্যেতৎ ॥ ৮.॥ 
* কিং বিশিষ্টঞ্চ পুরুষং যাতীত্যুচ্যতে কবিমিতি। কবিং 



মউমাধ্যাক় | ১৫৫ 

সর্বস্তধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণৎ তমনঃপরস্তাৎ৯ 

প্রধাণকালে মননাচলেন ভক্ঞাবযুজোযোগবলেনচৈব 

জ্ঃবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্টা সম্যক 

সতং পরৎ পুরুষমুপেতি দিব্যং ॥ ১০ ॥ 
যদক্ষরৎ বেদবিদোবদন্তি,বিশত্তিষদ্যতয়োবীতরাগাঃ 

ক্রান্তদর্শিনং সর্বজ্ঞ পুবাণং চিরন্তনমন্্রশীসিতারং সর্বস্ জগতঃ 

প্রশাসিতারৎ অ্পাঃ স্থক্সাদপাণীয়ৎ সং |কপ্রতরষনব্মরেদনু- 

চিন্তয়েৎ যঃ কশ্চিৎ সর্বসা কর্্মকলজাতদ্ায ধাতারং বিচিত্রতয়। 

প্রণিভ্যেবিভক্তারং বিভঙ্গয দ্াতারমচিন্ততরূপং নাস্য রূপং 

নিফতবিদ্যমানমপি কেনচিৎ চিন্তরিতৃং শক্যতে ইত্যচিন্তরবপন্তং 
আদিত্যন্তবর্ণমাদিত্যসোব নিত্য চৈতন্য প্রকাশোবর্ণোষস্য তমা- 

দিতাবর্ণণ তমন:ঃ পরন্তাদজ্ঞ(ন্লক্ষপান্মোহান্ধকারাৎ পরং তমন্ধু 

চিন্তপ্ন্ যাঁতীতি পূর্বেনৈব সন্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥ 
কিঞ্চ প্রয়াণকালইাত | প্ররপ্লাণকালে মরণকালে মনসা- 

চলেন প্রচলনধর্জিন্ঠন ভক্তা| ঘুক্তোভঙ্গনং তক্কি: তমা 

বুক্োযোগবলেন চৈব ঘোগসা বলং ষে।গবলং তেন সমাধিজ সং- 

স্কার গ্রচয়জনিতং লচিত্বন্ধৈর্ধালক্ষণংযোগবলং তেন চ যুক্তই- 
তার্থঃ পূর্বং হৃদয়পুণ্ডবীকে বশীরুত্য চিত্তং ততউর্ধ গামিনযা 

নাডা!. তৃমিক্ষযক্রমেণ ক্রবৌম্ধো প্রাণমাবেশ্য স্থাপক্থিত্ব 

দম্যগপ্রমত্তঃ সন্ সএবং বুদ্ধিমন্ ঝোর্গা কবিং পুরাণমিত্যা- 
দিলক্ষণং তং, পরং পুরুষমুপৈতি প্রপদ্যাতে দিব্যং দ্যোতনা- 
আ্বকং ॥.১০॥ 

যোগমার্থান্থগমনেনৈৰ চীন ব্রঙ্ধাপ্য তইত্যেবঃ 



১৫৬ ভীমস্তগবগ্গীত। ৷ 

যদিচ্ছান্তো ব্রহ্মচর্ষ্যং চরস্তি 

তণ্ডে পদৎ সংগ্রহেণ প্রবন্ষো ॥ ১৬॥ 

প্রাপ্ত্যইদমুচ্যতে, পুনরপি বক্ষ্যমাণেনোপাগানে প্রতিপিৎসিকন্, 

ব্রহ্মণোবেদবিদ্ধদনাদিবিশেষ্যণবিশেষ্য্তাভানং করোতি তগ্গবান্ 

যদক্ষরমিতি | বদক্ষরং ন ক্ষরতীতি অক্ষরং জবিনাশি বেদ- 

বিদোবেদার্থজ্ঞাবদীন্তি তদ্বাএতদক্ষরং' গার্শি ব্রাহ্মণাজতিবদস্তীতি 

শ্রুতেঃ, জর্ববিশেষনিবর্তকত্বেনাভিবদন্তা ্বলমনন্বিত্যা্ি, কিঞ্চ 

বিশস্তি প্রবিশত্তি সম্যগণর্শন প্রপ্তৌ সত্যাং যদ্যতযোধ তনশীলাঃ 

সংসন্তাসিনোবাতরাগা; বিগতোরাগোযেত্যন্তে বীতরাগাঃ যচ্চ্- 
ক্ষরমিচ্ছস্তোজ্ঞাতুমিতি বাকাশেষঃ, ব্রহ্ধচর্য্যং গুরোৌ চরস্তীতি 
তত্তে পদৎ যদক্ষরাখ্যং ব্রন্জাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুত্যং সংগ্রছেণ 

গ্রহ সংক্ষেপ তেন অংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথবিষ্যামি' সযো- 

হতত্তগবন্ মনুষ্যেযু 'পানপান্তমোক্ষাঙ্কারমভিধ্যাধীত কতমন্বাব 

সতেন লোকং জযতীতি তস্মৈ সহোবাচ এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চা- 

পরঞ ব্দ্ধ বদোক্কারহত্যুপক্রম্য ষঃ পুনরেতং ব্রিমাত্রেণোমিত্যে- 
তেনৈঘাক্ষযেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত প্রণাবাধন্থঃ শরোন্ধা স্ব! 

বদ্ধ ভর্গক্ষামুচ্যতে অগ্রমত্তেন বেদ্ধব্যৎ শরবত্তন্ময়োভবেদি 

ত্যাদিনা বচনেন অন্যত্র দম্বাদন্যতজাধন্মীদিতি চোপক্রম্য সর্বে 

যেদাচৎ পদমামনস্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বধস্তি যদ্ধিচ্ছস্তো- 

ব্রঙ্গমচপ্ধ্যং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোহিত্যেত্দিত্যাদি- 

ভিশ্চ 'হচনৈঃ পরস্ত ব্রঙ্মপোবাচকরূপেণ প্রভীভাবাৎ প্রতীক- 
“ব্ূপেণ চ পরব্রহ্গপ্রতিপত্তিপাঁধনত্বেন মন্দমধ্য মবুদ্ধীনাং* বিবঞ্ষি ত- 

ক্তোঙ্কারক্তোপাসনং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যতদেবেষ্চাশি 

জঅধিকূতং কবিং পুরাণমনশীসিতারং বদ্দক্ষরং বেদবিদোবদক্ধী তি 



মইমাধ্যায়। ১৫৭ 

সর্ধদ্ারাণি সংযক্য মনোহ্ৃদি নিরুধ্য চ | 
ুদ্ধ্যাধাস্রী্বনঃ প্রাণনান্িতোযোগধারণাং ॥ ১২॥ 

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রন্ধ ব্যাহরন্ মামনুম্মরন্। 

যঃ প্রাতি ত্যজন্'দেহং সযাতি পরমাং গতিং ॥১৩1 
অনন্যচেতাঃ লততং যোমাং ম্মরতি নিত্যশঃ | 

তশ্তাহুং হল পার্থ নিযুক্ত যোগিনও ॥ ১৪ ॥ 

চোগন্তপ্তন্ত চ পরন্ত ব্রঙ্গণঃ পুর্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যপায়- 
ভৃতন্তাঙ্কারস্ত ুকালান্তরমুক্তিফলমুপানং যোগধারণাসহিতং 

বক্ুব্যং 1১১ ॥ 

প্রসক্তান্ুপ্রসক্তঞ্$ বতকিঞ্িদিত্যেবমর্থ উত্তরোগ্রস্থআরস্যতে 

সর্ধ্বেতি | সর্বন্থারাপি অর্ববাণি চ তানি দ্বারাণি চ.জর্ধন্বারাণি 

উপলদ্ধোৌ তানি সর্বাণি সংযম্য সংঘমনং কৃত্বায় মলোহদি হদিয় 

পুণডরীকে' নিরধ্য নিরোধং কত্বা নিঃপ্রচারতামাপাদ্য তত্র 

বশীকৃতেন ষনদ! হুদয়াদৃষ্ধগাঙ্গি্। নাড্য। উদ্ধীমীকুহ দূর্দন্তাধা- 
যাত্মনঃ প্রাণমান্থিতঃপপ্রবৃভোযোগধারণাং ধারন্গিতুং ৪ ১২ ॥ 

তঞ্জৈব চ ধারয়ন্ ওমিতি । ওমিত্যেকাক্ষরৎ বন্ধ ব্রক্মণো- 

ভিধানভূতমোস্কারং ব্যাহররচ্চরংঘ্তদর্থ ভূতং' মামীশ্বর মনুস্মররনু- 
চিন্তয়ন্ ষঃ প্রধাতি মিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ গেছ শরীরং 

ঠ্যজন্ দেহমিতি প্রয্াণব্শেবপার্থং দেহত্যাগেন প্রশ্নাণমাত্মনোন 

স্বরূপনাশেনেত্যর্থঃ সএবং ত্যজন্ প্রধাতি গচ্ছতি পরমাং প্রষ্টাং 

গতিং ॥ ১৩৭ 

কিঞ্ অনন্ভেতি। অনভ্ভচেতানান্তবিষধ' চেতোযন্ত সোয়- 

মনন্তচেতাঘোগী সততং সর্বদ! যোমাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্য 



১৫৮ শ্রমন্তগবদগাত]। 

মানুপেতা পুনর্জন্ম দুঃখালধমশা শ্বতৎ | 
' নাগ্বস্তি মহাক্মানঃ নৎসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ ৫ ॥ 
আবক্গভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জ,ন | 
মাযুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬। 

সততমিতি নৈরন্তর্যযমুচ্যতে নিত্যশৃষ্ঠ তি দীর্ঘকালতমুগ্যতে ন 

যগ্মাসং সম্বৎসরং ব| কিং তন যাবজ্জীবং নৈরল্তর্যেণ যোমাং 

স্মরতীত্যর্থঃ তঙ্ক যোগিনোহং সুলভঃ স্থথেন লভং পার্থ নিত্য- 

যুকুন্ত সদ। সমাছিতস্ত যোগিনঃ ফতএবমতোনন্তচেতা সন মন্রি 
সদ! সমাহিতোভবেৎ ॥ ১৪ ॥ 

তব সৌলতভ্যেন কিং স্যাদিতুচ্যতে শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন 
যন্তবতি মামুপেত্যেতি। মামুপেত্য মামীশ্বরমুপেত্য মতভাব- 
মাপদ্য পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্র,বস্তি কিং বিশিষ্টং পুনর্জনু 
ন প্রাপ্রবস্তি তদ্িশেষণমাহ দুঃখারাযং দুঃখানামাধাত্মিকাদী- 

নামালয়মাশ্রয়ং আলীয়স্তে বন্মিন্ ছুঃখানি তং ছুঃখালয়ং জন্ম ন 
ফেবলং ছুঃখালদমশাশ্ব তমনবন্থিতন্ব রূপঞ্চ নাগ বস্তাদৃশং পুনর্জন্ম 

মহাম্মানোষতযঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষাধ্যাং পরমাং প্রকষ্ঠীং গতাঃ 

প্রাপ্তাঃ ॥ ১৫ | 

ষে পুনর্মাং ন প্রাপ্মবন্তি তে পুনরাবর্তস্তে কে পুনস্বত্বোন্তৎ 

প্রাপ্ত: পুনরাব্ন্তইত্যুচাতে আব্রন্েতি। আব্রহ্ষতুবনাস্তবস্তি 

যন্মিন ভূতানাতি ভুবনং ব্রন্ধভুবনং ব্রঙ্গলোকইত্যর্ধঃ আব্র্গ 
ভূরনাৎ সহত্রক্গভুধনেন পোকা: সর্ধে পুনরাবর্তিনঃ পুন্রাবর্ধন- 

জভাবাঃ হে অঙ্ঞুন মামেকমুপেত্য তৃ কৌন্তেয পুনর্জন্ম পুনরুত- 

পত্তন বিবাতে &১৬॥ 



মউষাধ্যায়হু। ১৫৯ 

সহজ্যুগপত্যস্তমহযদ্ ক্মণোবছুঃ | 

রাত্রিৎ যুগসহআ্রান্তং তেহহোরাত্রবিদোজনাঃ ॥১৭ ॥ 

অব্যক্তাদৃব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভন্তুবস্ত্যহরাগমে | 

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রেবাব্যক্তসহজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥ 

ভূতগ্রামঃ সএবায়ৎ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে | 

রাত্র্যাগমেহ বশঃ পার্থ গুভব্ত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥ 

ব্র্মলোকসহিতালোকাঃ কম্মাৎ পুনরাবর্িনঃ কালপরি চ্ছিক্ন- 
ত্বাৎ কথং সহত্রেতি। সহস্্রযুগপর্ষয্যস্তং সহম্রাণি যুগানি পর্য্যস্তং 

পর্ধ্যবসানং যন্তাহ্ত্তদহঃ সহত্ত্যুগপধ্যস্তং ত্রহ্ধণঃ প্রজাপতেঃ 
বিরাজোবিছুঃ রাত্রমপি যুগসহুস্রামহঃপর্রিযাণমেব কে বিছ্রি- 

ত্যাহ তেহহোরাত্রবিদঃ কালসংখ্যাবিদ্ধোজনাইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

যতএবং কালপরিচ্ছিন্নান্তেইতঃ পুনবাবর্তিনোলোকা; প্রজা- 

পতেরহনি যন্ভবতি রাত্রো চ তছ্চ্যতে অব্যক্তেতি। অব্যক্কা- 

দখাক্তং প্রজ্জাপতে: স্বাপবস্থা। তন্মাদব্যক্তাৎ ব্যক্তয়োব্যজ্াতস্তইতি 
ব্ক্কয়ঃ স্থাবরজঙ্গযীলক্ষণাং সব্বাঃ প্রজ।: প্রভবস্তাভিব্জযন্তে 

অহুআগমোহহরাগমন্তন্মি্হরাগমে কালে ব্রদ্ষণঃ গ্রবোধ- 
কাজে তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্ণঃ স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে সর্বা- 

ব্যক্তয়স্ততৈব পৃব্বেকেঘ্ব্যক্তসংজ্ঞকে । ১৮। ৮ 

অক্কতাভ্যাগমক তবিপ্রণাশদে! বপরিহারার্ধং বন্ধোমোক্ষ শান্ত্র- 

প্রকৃত্িসাফল্যগ্রদর্শনার্থৎ অবিদ্যাদ্দিক্রেশমূলকন্ম্নাশ বশাচ্চাবশো- 
তৃতগ্রামোভুত্বা প্রলীয়তইত্যততঃ সংসারে বৈরাগ্যপ্রদর্শনার্থঞ্চে- 
দম» ভূতগ্রামইতি ৷ ভূতগ্রামোতৃতসমুদায়ঃ স্বাবরজঙ্গ মলক্ষণোয 

পুর্বশ্মিন্ কমন্সে আসীৎ সএবায়ং নান্যোতৃত্বা (ভৃত্বা) পুনঃ পুনঃ 



গু 

১৬৪ শ্রীফগবদগীতা 

পরস্তত্নাত্ ভাবোছ ন্যোহধ্যক্জোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 

ঘঃসসর্ষেষু ভূতেষু নশ্যতনু ন বিনঙ্যতি ॥'২০ ॥ 

অব্যক্তোহক্ষরইত্যুক্স্তযাহুঃ পর খাং গভিং । 
যং প্রাপ্য ম'নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥ 

পুরুষঃ সপরঃ পার্থ ভক্ত্যা লত্যস্তন নায়া। 
অ্রাগমে গ্রলীযর়তে পুনঃ পুনঃ রাত্রাগমেহহঃক্ষয়েই বশোহ্ত্বতত্ত- 

এব পার্থ প্রবতি জায়তে সএব জহরাগমে ॥ ১৯) 

বছপরস্তমক্ষরং তন্ত প্রাপ্ত/যপায়োনির্দিওমিতোকাক্ষরং 
বক্ষোত্যাদিনাথেদানীমক্ষরন্তৈব স্বরূপলিদিদ্ষিক্ষয়েদমুচ্যতে 'পর- 

ইতি। নেন যোগমার্গেণেদং গস্তব্যমিতি পরস্তন্থাদিতি পরে- 

ব্যতািক্তোভিন্নঃ কৃতন্তন্মাৎ পূর্ষো ক্তাদব্যক্তাৎ ভু শঝোহবাক্তা' 
ক্ষরন্য হিষক্ষিতন্ত ব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্যবিশেষণার্থঃ ভাবোহ্ক্ষরাখ্যং 
পররং বর্গ হ্যতিরিক্তত্বে 'সত্যপি সালক্ষপ্যপ্রসঙ্গোন্তীতি তদ্ধি- 

দিনৃতার্থঘাহ অন্য ইতি অন্যো বিলক্ষণ সচাব্যক্তোহনিক্রিয়গোচরঃ 

পর়ন্তশ্বাদিত্যুক্তং কন্মাৎ পুনঃ পরঃ পুর্বেক্তাুতপ্রাদবীজভূভাদ- 
বিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাদন্তো বি লক্ষণোভাবইত্যতি প্রায়; দনাতনশ্চি- 

রম্তনোষঃ সভাবঃ সর্বেধু ভৃতেমু ব্রহ্মাদিযু নশ্যৎস্থ ন'বিন- 
স্টতি॥ ২*॥ 

'ব্যক্তইতি। যোদাববাকো ক্ষরইত্যু কত্তদেবাক্ষরসংজক- 
মব্যকং ভাবং আহঃ পরঘাং প্ররুষ্টাং 'গতিং যং ভাৰং প্রাপ্য 

গন্ধ! ন পিষর্তস্তে দংলারার তথ্াসস্থানং পরমং প্রকুষ্টং মম বিষে: 

পরমং পদমিত্যর্ঘঃ ॥ ২১ । 

 তবেরুপায়উচ্যতে পুরুষইতি। পুরুষ পুরি শর্ননাৎ পুর্ণ 



অইমাধ্যায়। ১৬১ 

ম্তাস্তঃস্থানি ভূভানি যেন সর্বমিদ্বৎ ততং ॥ ২২ 

যত্র কালে ত্বনারৃতিমাহৃতিঞ্চেব যোগিনঃ। 

প্রযাতাষাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভর়তর্ষভ ॥ ২৩) 
নগির্জ্যোতিরহঃ শুরুঃ বশ্মাসাউত্তরায়ণং। 

তত্র প্রয়াতাগচ্ছন্তি বন্ধ বক্ষবিদৌজ নাঃ ॥ ২৪ ॥ 

স্বদ। সপরঃ পার্থ পরোনিরতিশপ্রোযশ্মাৎ পুরুষ পরং কিঞ্চিং 

সতজ্য। লত্যন্ত্ জ্ঞানলক্ষণয়ানন্তয়া আত্মবিষয়য়া! যন্ত পুরুষ- 
্তাত্স্থানি মধ্যস্থানি কার্ধ্যভূতানি কার্ধ্যৎ হি কারণস্তাত্তরর্ত 
ভবতি যেন পুরুষেণ সব্বমিদং জগততং ব্যাণ্তং আকাশেদেব 

ঘটাদি ॥ ২২! 

£€ প্রকৃতানাং যোগিনাৎ ুপ্রণবাবেশিতত্রন্ধবুদ্ধীনাং কালাস্তর- 

মুক্তিভাঙ্দাং তও্্রহ্গগ্রতিপতয়ে উত্তরোমার্গোবক্রব্যইীতি যত্র 

কালইত্যাদিবিবক্ষিতার্থসমর্পণার্থমুচটতে আবৃতিমার্গোপন্যাষ- 

ইতর মার্গস্তত্যর্থ;ঃ বত্রেতি। হযত্র কালে প্রপ্নাতাইতি ববছিতেন 

সম্বন্ধ বন্ধ যস্মিন্ কালে ব্ঘনাবৃত্তিমপুনর্জন্ম আবৃতিং তদ্বিপন্ধী" 
, ভাঞ্চেব যোগিনইীতি কর্দিণশ্চোচ্যস্তে কর্মিনস্ত গুণত: কর্ম 

যোগেন যোগনামাতি বিশেষণাৎ তত্র বিতজ্যন্তে যোগিনঃ যন্ত্র 

কালে প্রয়াতামৃতাযোগিনোনাবৃতিং যাত্ত যত্র কালে চ প্রয়াতা- 

মৃভাআবৃর্তি' বাস্তি তং কাপং বক্ষ্যামি তরতর্যত ॥ ২৩॥ 

$ তং কালমাহ আঁমর্জ্যোতির্িতি । এমগ্নিঃ কালাতিষানিনী 

দেবভা তথ! স্্যোতির্দেষতৈব কালাতিমানিনী অথযা৷ জগ্রি- 
জ্যোতিষী থাক্রতে এব দেবতে তুয়সান্ত নির্দেশোধত্র কাণে 
তংকালমিতি আঞবন্বৎ তথাহেখিতাহরভিফানিনী গুরু; ওর 

ৃ 
ৃ 
|] 



১৬২. জীমতগবহগীত1। 

ধূমোরাত্রিস্তথ। কৃষ্ণ: যগ্মাসাদক্ষিণায়নং | 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপা নিবর্ততে ॥২৫। 

শুরুকষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 

একয়। যাত্যনাবৃতিমন্যয়া বর্ততে পুনঃ ॥ ২৬॥ 
নৈতে সতী পার্থ জানন্ যোগী মুহাতি কশ্চন। 

পক্ষদেবতা তথা বণ্মাসাউত্তরায়ণং তত্রাপি দেবতৈব মার্গভূতেতি 
স্থিতোন্যত্র নায়স্তত্র তন্মিন মার্গে গুস্থা তামৃতাগচ্ছত্তি ব্রন ব্রহ্গ- 
বিদোত্রন্ষোপাসকাঃ ব্রঙ্গোপাসনপরাজনাঃ ক্রমেণেতি বাকা- 

শেযোন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দশননিষ্ঠানাং গতিরাগতিব্ৰা 

কচিদন্তি ন তস্য প্রাণাউতক্রামস্তীতি এতেঃ ব্রঙ্মসংলীন প্রাণাএব 

তে ব্রহ্মময়। ব্রহ্মভূতাএব তে ॥ ২৪॥ 

ধূষইতি। ধৃমোরাত্রিঃ ধূমাভিমানিনী রাত্র্যতিমানিনী চ 

দেবতা তথ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা যগ্মাসাদক্ষিণায়ণমিতি চ 

পূর্বধন্দেবতৈব তত্র চন্ত্রমসি ভবং চান্্রমলং জ্যোতিত্বৎফলং 

ইঞ্টাদিকারী যোগী কর্ধী প্রাপ্য ভুক্ত "তৎক্ষয়াদ্দিহ নিবর্ভতে 
পুনঃ ॥ ২৫৪ ৃ 

শুরেতি। গুরুন্ধষে। শুরু। ৮ কৃ চ গুরুকে জ্ঞান- 

প্রফাশকত্বাৎ শুরু! তদভাবাৎ কৃষ্ণ! এতে শুরুরুষ্ে হি গতী 

জগতইতাধিকৃতাণাৎ জ্ঞানকম্মণোর্ন জগতঃ সর্বন্তিবৈতে গত্তী- 
সম্ভবতঃ শাশ্বতে নিত্যে 'দংসারস্ত নিত্যত্বারিত্যে মতেতিপ্রেতে 

তউ্রৈকয়। শুরুয়। যাত্যনাবৃত্তিমাবৃত্ভিমন্ঠয়েতরয়া, বর্ততে পুনঃ 

ভূয়ঃ ॥ ২৬॥ 

টনতইতি। নৈতে যথোক্তে ন্তী মাগৌ পার্থ জানন্ 



অইমোধ্যাক়। সুষ্ঠ 

তষ্ঘাৎ সর্ষ্বেধু কালেবু যোগযুক্তোভবার্জন ॥২৭ ॥ 

বেদেষু যজ্ঞেযু তপঃ্থ চৈব দানেষু 
যৎ পুণাফলং প্রদিষ্টৎ। 
অত্যেতি তৎ সর্ববমিদৎ বিদিত্বা যোগী 

পরংস্থানযুপৈতি চাঁদ্যং ॥ ২৮ ॥ 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতসাহত্র্যাৎ সংহিভায়াং নৈয়াসিক্যাৎ 
ভীঙ্ষপর্বণি শ্রীভগবধ্গীতাহপনিষত্সু ব্রহ্মবিদ্যায়া যোগশাস্ত্রে 

শকৃষ্ণাজ্ নসংবাদে তারকক্রক্মযোগোনাম অইমোহধ্যাক়ঃ | 

ংসারায়ৈকান্তা মোক্ষায় চেতি ষোগী ন মুহৃতিন কশ্চন কশ্চিম্বপি 

তন্মাৎ সব্েবু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতে। ভবাজ্জুন ॥ ২৭ ॥ 

শৃণু যোগন্ত মাহাত্ম্য বেদেবিতি। বেদেষু সম্যগধীতেষু 
বক্তেযু চ সান্গগ,প্যেনাহুষ্টিতেযু তপস্স্ চ স্ৃতগ্ডেঘু দানেধু চ 

সম্যগত্েষু ষছেতেষু পুণ্যাফলং প্রাব্টং শাস্ত্রেণাত্যেত্যতীত্য- 
গচ্ছতি তৎ সব্ধং ফলযাতমিদং বিদিত্বা সপ্ত প্রশ্ননিণনদ্বারেণোকং 

সষ্যগবধার্ধঠানষ্টায় হছু যোগী পরং উত্রুষ্চমৈশ্বরং স্থানমুটতি 

প্রতিপদ্যতে আদ্যমাদৌ ভবং কারপং ব্রদ্ধেতার্থঃ &॥ ২৮॥ 

হতি শ্ীভগবগীতান্কাযো অইউমোধ্যায়ঃ | 



নবমেধ্যায়ঃ | 

শ্রীভগবানুবাচ | 

ইদস্ত, তে গুহ্যতমহ প্রবন্ষ্যাম্যনসৃঘবে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতহ যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহণডভাৎ ॥১॥ 
রাজবিদ্য। রাজগুহ্যৎ পবিত্রমিদমূতমং | 

প্রত্যখ্যাবগমহ ধর্মমং স্বস্থথৎ কত, মব্যয়ং ॥ ২॥ 

অষ্টমে নাড়ীঘারেণ ধারণাযোগঃ সগুণউক্তত্তন্ত চ ফলমগ্র্য- 

চ্িরারদিক্রমেণ কালাস্তরে বরক্ষপ্রাপ্তি লক্ষণমেবানাবৃদ্ধিরপং 

নির্দিষ্টং তাত্রানেনৈব প্রকারেশ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগ ম্যতে 

নান্তথেতি তদাশক্কাব্যাবিবৃৎসয়া৷ ভগবানুবাচ ইদমিতি। ইঙ্গং 

্রক্মজ্ঞানং বক্ষ্যাণমুক্কাঞ্চ পূর্বেঘধ্যায়েযু তদ্,ক্ধৌ৷ সংনিধী কত্যে- 

দমিত্যাহু তুশকোবিশেষনিদ্ধারণাথঃ ইদমেব তু সম্যকজ্ঞাননং 

সাক্ষান্যোক্ষগ্রাপ্থিসাধনং বাস্ুদেবঃ সর্ববমিত্যাত্ৈবেদং সর্ধমেক- 
মেবাছ্ধিতীক্মত্যাদিস্থৃতিস্থতিত্যোনান্তদথ যেস্তথাতোবিদুরক্করা- 
জানন্তেৎক্ষষ্যলোকাভবস্তীত্যাদি এ্রুতিভ্যশ্চ তে তুভ্যং গুহাতমং 

গোপ্যতমং গ্রবক্ষ্যাঁম কথায়ধ্যাম্যনস়্বেহস্য়ারহিতায় কিং 

তভ্জানং কিং বিশি্ং বিজ্ঞানস হিতমনুক্ত ববুক্তৎ যৎ জ্ঞানৎ জ্ঞাত্ব। 

প্রাপ্য মোক্ষসে২গুভাৎ সংসারবন্পনাৎ ॥ ১ ৪ 

*» তচ্ভ ভ্কৌতি রাজবিঘ্যেতি | রাঞ্জবিদ্য বিদ্যানং রাজ] দীপ্তয- 

তিশযবত্বাৎ দীপ্যতে হীক্মম(তিশক্সেন ত্রজ্ধবিদ্য। সর্ববিদ্যানং রাজ- 

ওহাং তথ! ওহানাং রাজ। পবিক্রং পাবনমিহমুভ্ধমং সর্কেষাং 
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অশ্রন্দধাপাং পুরুষাধন্ধস্যাস্য পরস্তপ | 

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে স্বত্যুসংলারছত্র্ণনি & ও ॥ 
ময়া ততমিদং দর্ববং জগদব্যক্তমুন্তিন! । 

পবনানাৎ শুদ্ধিকরণানামিদং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুত্ক&তমমনেকজন্মসহত্র- 
সঞ্চিতমপি ধর্খীধর্্মাদি সমূলং কর্ম ক্ষণমান্োস্তত্বীকয়োভি যতো- 
হতঃ কিং তন্য পাবমত্বং বক্তব্যং কিঞ্চ প্রভ্যক্ষাবগনং প্রত্য কষে 

স্ুখারদদেরিবাবগমোধস্ত তত প্রত্যক্ষাবগমং অনেক গুপবতো পি 
ধর্্মাবিরদ্ধত্বং দৃষ্টং শ্যেনযাগইব ন তথা আত্মজ্ঞানং ধর্ত্ববিরোধি 

কিন্তু ধর্শ্যৎ ধর্দাদনপেতং এবমপি স্যাৎ ছুঃসং পাদ্যযিত্যতআহ 
দুস্থধং কর্তং যথা রত্ববিবেকবিজ্ঞানং তন্রাল্লায়ামানাং অন্ঠেষাং 
কর্মণাং ন্ুখসংপাদ্যানামলফ লত্বং দৃষ্টং ছুদ্বরাণাঞ্চ, মহা্ষলত্বং 
দৃষ্টষি তীদস্ত সুখসংপাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্ব্যে তীতি গ্রাঞ্থো তত্রাছ- 

ব্যন্নং নাস্য ফলতঃ কর্মবদ্ব্যয়ো স্তীতি অব্যয়ং'অতঃ অস্বেরমা- 

অজ্ঞানং | ২॥ 

থে পুনঃ অশ্রর্দধানাইতি। শশ্রদ্দধানা; অঞ্কাবিরহিহ্াঃ 
আত্বজ্ঞানস্ত ধর্মল্যান্ত স্বরূপে তৎফলেচ 'নান্তিকাঃ পাপক্কারি- 
পোহনুরানামুপনিষদং দেহ্মাত্রাস্মদর্শনষেষ প্রতিপক্মাজসন্তঃ 
পুরুষাঃ পরস্তপ অপ্রাপ্য যাং পরষেশ্বরং মৎগপ্রাপ্তৌ ৈবাশক্ষেতি 
রতপ্রাঞ্থিমার্ধসাধনভেদভক্কিমাত্রমপা প্রাপ্যেত্যর্থঃ, নিবর্তব্তে নি- 
শ্চয়েন আবর্তস্তে ক মৃত্যুনংসারবস্ত1নি সৃত্যঘুদ্তঃ স'লারোসৃক্য- 
নংসারভ্তন্ত , বর্থ নরকতির্ধ্যঙ্বাদিগ্রান্তিমার্গত্তশ্মিয্নের বর্তত্ব- 
ইতার্থঃ ॥ ৩) 

ইতি জ্ঞানং ব্তত্যার্জ নমভিসু্থীকৃত্যাছ মরেতি। ময় মম 



১৬৩ শ্রী মন্তগবগগীতা 

অৎস্থানি সর্বতূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ , 
নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরৎ | 
ভূতভূন্ন চ ভূতস্হোমমাত্সা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥ 

যঃ পরোভাবস্তকেন ততং ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগদব্যক্তমুর্তিন। ন 

ব্যক্ত! মূর্তিঃ স্বরূপং যনস্ত মম সোহমব্যক্তমূর্তিস্তেন মযাব্যক্ত- 

মুত্তন1 করপাগোচরস্বরূপেণেত্যথঃ ত্মিন্সধ্যব্যক্ত মূর্ত স্থিতানি 

মৎস্থানি সর্বভূতানি ব্রঙ্জাদীনি স্ম্বপর্য্জানি নাহ. 1নরাত্মকং 

কিঞ্চিত্ততং ব্যবহারায়াবক্নতেইতোমৎস্থানি মযাস্মনাস্ববন্েন 

স্থিতানি অতোময়ি স্থিতানীতাচ্যতে ক্েষাং স্ৃতানামহমেব আত্মা 

ইত্যতস্তেযু স্থিতই।ত মুঢবুদ্ধীনামবভাষতেইতোব্রবীমি ন চাহং 

তেযু ভূতেঘবস্থিতোমূর্তবৎ সংশ্লেষাভাবেনাকা শন্তাপ্যন্তস্তমো- 
হাহং ॥ ৬ ॥ 

ন হাসংসগি ষস্ত কচিদাধেয়ভাবেনাবস্থিতং ভবত্যতএবাসংস- 

গিত্বান্সম ন চেতি। নচ মবস্থানি ভূতা।ন ব্রহ্জাদীনি, পশ্য মে 

যোগং যুক্তিঃ ঘটনং মে মমৈশ্বরং যোগমাঙ্মানৎ ঈশ্বরস্তেদমৈশ্বরং 

ষাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ তথ! চাত্মনে যা ক্তিরসংসর্ণিত্বাদসঙ্গ তাং দশয়- 

ত্যসঙ্গো৷ ন হি সঙ্জতইদঞ্চাশ্চধ্যমন্যৎ পশ্য ভূতভূদসলোপি সন্ 

ভূতা!ন বিভার্ভ নচ ভূতস্থো যথোক্তেন ন্যায়েন দশিতত্বাৎ 

ভূতঙ্থত্বান্ুপপত্তেঃ কথং পুনরুচ্যতে অসৌ মমাত্বেভি বিভজ্য 

দেছারঁদসংঘাতং তন্মিননহক্কারমধ্যারোপ্য জোকবুদ্ধিমনম্মরগ্ ব্যপ- 

দিশতি মমাত্মেত। ন পুনরাম্মন আত্মা অন্যইতি লোক বদ- 

জানংস্তখ! ভূভভাবনো।'ভূতানি ভাবয়তি উৎপাদয়তি বর্ধক়তি বা 

তূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥ 
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বথাকাশস্থিতোনিত্যং বায়ুঃ বর্ধত্রগেমহান্। 
তথ! সর্ববাণি ভূতানি মতম্ছানাত্যুপধারয় ॥৬॥ 

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাৎ। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদে। বিহ্জাম্যহং ॥ 7 

প্রকৃতিং স্বামবন্টভ্য বিস্জানি পুনঃ পুনঃ | 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎ্ষমবশং প্রকৃতের্ শাহ ॥৮ ॥ 

ন চ মাহ তানি কর্মাণি নিি্তি ধনপ্ায় | 
নথি তি 

যথোক্তেন শ্লোকদ্য্েন উক্তমর্থং ৃষ্টাস্তেনোপপাদয়ন্নাহ 

যথেতি । যথা! লোকে আকাশস্ছিত; মাকাশে স্থিতোনিত্যং 

দরদ বায়ুঃ সর্ধব্রগচ্ছতীতি সর্ধব্রগই মহান্ পরিমাণতস্তথ/কাশবৎ 
দর্বগতে মধ্যসংশ্লেষেণেব স্থিতানি মতস্থানীত্যেবমুপধার 

ছানীহি ॥ ৬ ॥ 

এবং বায়ুরাকাশইব ময়ি স্থিভামি সর্বভৃতানি সর্বাণি ভূতানি 

স্থতিকালে তানি সর্ধতৃষ্ঠানি কৌন্তেয় প্রক্কতিং ত্রিগুণাত্মিকান্ধ- 
পরাং নিকষ্টাং যাস্ভি মামিকাং মদীরাং কল্পক্ষয়ে |ব্রাঙ্ছে প্রজ- 

কালে পুনর্ভস্তানি ভৃতান্যুৎপত্তিক্কালে কল্লাদো বিস্জামুযুৎ- 

পাদযাম্যহং ূর্ বৎখ॥৭॥ 

'এবমবিদ্যালক্ষণাং প্রকতিমিতি । প্রক্কৃতিং স্বাৎ সবককামবষ্টভ্য 

বশীকতা*বিক্জামি পুনঃ পুনঃ প্রক্কৃতিভ্লোজা তং ভূতগ্রামং ভূত- 
সমুদায়ং ইমং বর্তমানং কৃত্নং সমগ্রমবশমন্বতন্ত্রমবিদ্যাদিধোষৈঃ 

রবশাকতং প্রক্কতের্বশাৎ ন্বজ্ঞাববশাৎ ॥ ৮ ॥ 

তর্ি তস্যৈব পরমেশ্বর ভূতগ্রীমং রিষমঃ বিদধতঃ তরিছি, , 
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উদ্দাসীনযদাঙীনমসক্তং তেষু কর্ন ॥ ৯ ॥ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রক্কৃতিঃ সুয়তে সচরাচরং । 
হেতুনাদেন-কৌস্তেয় জগছিপরি বর্তাতে ॥১০ ॥ 

স্বাভ্যাং ধর্ধাধর্াভ্যাং সন্বন্ধঃ স্যািতীদমাহ ভগবান ন চ 

মাহিতি । ন চমাধীশং তানি ড়তগ্রামন্ত মিষমবিসর্গনিষিগচানি 

কর্মমাণি নিবঃস্তি ধনগ্য় ভত্র কর্তপামসন্দ্ধত্বে কারণমাহ উদ্দা 

সীনবদাসীনং যখোদাসীনউপ্ক্ষেকং কশ্চিৎ তত্বদাসীনষাত্মনো- 

ইবিক্রিরতুষসংসক্তং ফলসঃরহির্ভম্ামানবর্তিতমহঙ্কারোনীতি 

তেধু কর্ণস্বতোহন্তস্যাপি কর্তৃত্বাভিমানাভাবঃ ফলং সঙ্গাভাবশ্চা- 

বন্ধকারণঙন্ত খা কর্ধতির্বধ্যতে মঃ কোশকারবদিত্যতিপ্রায় ॥৯ 
তত্র ভূভগ্রামমিষং বিশ্জব্তমাদাসীনবদাসীনমিতি চ বিরুদ্ধ- 

মুডাতে তৎপরিহারার৫থমাহ মন্ধেতি। ময়! সর্বতোমশিমাত্রত্ব- 

রূপেশাবিক্রিষাত্বনাধ্যক্ষেণ মম মায়! অিগুণাস্বিকা২বিদ্যা লক্ষণ! 

প্রকৃতিঃ স্ুয়তে উৎপাদবতি সচরাটরং জগৎ তথা! চ যন্ত্রবর্ণ: 

একোদেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ় সর্বব্যাপী সর্বতৃভান্তরাতা ॥ কর্খী- 
ধ্যক্ষঃ সর্বভৃতাধিবাস: ঝাক্ষী চেত! কেবলোনিগু ণশ্চেতি সাক্ষি- 

মাত্রেণ ছেতুনা নিমিতেনানেনাধ্যক্ষত্বেন কোস্তেত্ব জগৎ জচরাচরং 
ব্যক্তাবাক্কাত্মকং বিপরিবর্ততে অর্ধাবস্থান্থ দৃশি কর্ণত্বাপত্িনিষিত। 

হি জগত; সঞ্ধ প্রবৃত্বিরহমিদ ভোক্ষ্যে পশ্যমীদং শৃণোষীজং 
সুখমন্তুভবামি ছঃখমস্থভবামি' তদর্থ মিদং করিধ্যাম্যেতদর্থমি্ধং করি- 
হ্যইদংভ্ান্তীমীত্যাদ্যবগতিনিতা, অবগভিরবসানোযোন্ঠাধক্ষঃ 

পরমে ব্যোষস্লীত্যাদষশ্চ মন্ত্রাএঠতমধং দশযস্তি ততশ্চৈকন দনের্ন্ত 

ষব্বাধাক্ষতৃতচৈভন্যসাত্রন্ত পরমার্থ: সর্মতো দানতিস্বস্ি- 
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অর্বজানন্তি মাং নিন. রক | 

পরং ভাবম-জানস্তোমম ভূতমহেশ্বরৎ 1১১ ॥ 

মোঘাশামোঘকর্শাণোমোঘজ্ঞ।নাবিচেতসঃ | 

রাক্ষীমাস্রীঞৈব প্রকৃতি মোহনীং শ্রিতাঃ ॥১২ ॥ 

নমোইন্যন্ত চেতনাস্তরস্যাভাবে ভোজ,রনন্ত।ভাবাৎ কিং নিমি- 
ত্েরং হুষ্টিরিত্যব প্রশ্্রগ্রতিবচনেমুপপন্নে কোহন্ধা বেদ কইছ 

প্রাষোচৎ কুতআফ়্াতঃ কুতইয়ং বিৃষ্টিরিত্যাদি ন্ত্বর্ণেত্যো- 
দর্শিতঞ্চ ভগবতান্তানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবইতি 0১৯৪ 

এবং মাং নিত্যতশুদ্ধমুক্তত্বভাবং সর্বঞন্ত,নামাত্মানমপি অস্তং 
অবেতি অবজানন্ত/বজ্জাং পরিভবং কুর্বস্তি মাং মুঢ। অবিবেকিনো- 

মান্ুযীং যহুয্যলত্বদ্ধিবীং তনুং দেহ্যাশ্রিতং মনুষ্দেছেন 
বাবহ্রস্তঞিত্যেতৎ পরং প্রকৃ্ং ভাবং পরমাত্মতত্বমাকাশফজ- 

মাকা শাঞ্ষপ্যস্তরতমমজান্ক্োমম ভূতমহেশ্বরং সর্বভূতানাং যহথা- 

স্তমীখরং স্বমাত্মনং ততশ্চ তন্ত মমাবজ্ঞানভাবনেন হুতাঃ 

বরাকান্তে॥ ১১॥ 

কথং মোঘাশেতে। মোঘাশাবৃথ! আশাআশিযোধেবাং তে 
মোধাশাস্তখ। মোঘাকম্ীণোষানি চাগ্সিহোত্রাধীনি তৈরহুচীঘ- 
মানানি কর্মাণি তানি চ তেযাং গ্তগবৎপরিভবাৎ স্বাত্মতৃততাঁব- 
জ্ঞানান্সোঘান্যেব নিক্ষলানি কর্দাণি ভবস্তীতি মোখকর্খ্াণস্তখা 

যোধজ্ঞানাঃ সোঁষংনিম্ষলং ভ্ঞানং বেধাং তে মোঘজ্ঞান।ঃ আ্ঞান- 

মণি তেঘাং নিস্ষলষেব স্তাৎ বিচেতসোবিগতবিবেকাশ্চ. তে 

'বস্তীত্যতিপ্রায়ঃ, কিঞ্চ তে ভবৃস্তি' রাক্ষসী" রক্ষসাং প্র্কতিং 

দ্বতাঁধং- জহর) ঈরাপাঞ্চ প্রকৃতিং মোহনীং দোহকরীং দেহীর্ত 
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মহাক্সানস্ত মাং পার্থ দ্র প্রকৃতিমারিতাঃ | 
তজন্ত্যনন্যমনসোজ্ঞাত্বা! ভূতাদিমব্যয়ং ॥১৩। 
সততং কীর্তয়ন্তোমাৎ যতন্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ ॥ 
নমস্তস্তশ্চ মাং ভক্ত্য! নিত্যযুক্তাউপাসতে ॥১৪॥ 

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে বজন্তোমামুপাসতে । 

একত্বেন পৃরথক্েন বহুধা বিশ্বতোমুখং 1১৫ 

বাদ্দিনীং শ্রিতাআশ্রিতাঃ ছিদ্ধি ভিদ্ধি পিব খাদ্ব পরশ্বমপহরে- 
ত্যেবং বদনশীলাঃ ক্র,রকর্ণাকুবর্বাণাভবস্তী ত্যর্থঃ, অনূর্যা। নাম্ তে 

লোকাইতি শ্ররতেঃ ॥ ১২॥ 

যে পুনঃ শ্রদ্থধানাঃ ভগবতক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্বাঃ 

মহাত্বানইতি। মহাত্বানস্ত অক্ষুদ্রচিত্তামামীশ্বরং পার্থ দৈবীং 
দেবানাং প্রকতিং শমদমদয়াশ্রদ্ধাদিলক্ষণামাশ্রিতাঃ সন্তোভজস্তি 

সেবস্তেহনন্যমনসোহনন্য/5ত্তাজ্ঞাত্ব! মাং ভূতার্দিং ভূতানাং আশ্র- 
মাদিকারণং বিপ্নদাদীনাং প্রাণিনাং চাদিকারণমাশ্রক্নমব্যযং 0১ 

কথং সততমিতি। সততৎ অর্বদ! ভগবস্তং ব্রহ্স্বর্ূপং মাং 

কীর্তয়স্তোজস্তশ্চেন্দ্রিযৌপসংহারশমদমদয়াহিংসাদিলক্ষগৈঃ ধর্ৈঃ 
গ্রযতত্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাদৃঢ়ৎ স্থিরমচাঞ্চল্যং ব্রতং ধে্যঘাং তে দৃঢ়ত্রতা- 
নমন্তস্তশ্চ মাং হদয়েশয়মাত্বানং ভক্তানিত্যবুক্তাঃ সম্তউপাসতে 
সেবজ্তে ॥ ১৪ ॥ 

তে কেন কেন ্কােদোপাসতরাে ভ্ঞানেতি (জান- 
যন্জেন জানমেব ভগবদিষ্ং বজঞন্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন “ষজস্তঃ পুজ- 

সক্তোমামীশ্বরং চানেইন্তামুপাসনাং পরিত্যজ্যউপাসতে তচ্চ 

জানমেকত্বেন একমেৰ পরং ব্রদ্ধেতি পরমার্থদর্শনেন বজস্তউপা- 
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“অহং ক্রতুরহং যজ্জঃস্বধাহমহমৌষধং | 

মন্ত্রোহহুমহমেবাজ্যমহমগ্রিরহং হুতং ॥১৬॥ 

পিত।মহম জগতোমাত। ধাঁতা পিতামহঃ । 

বেদ্যৎ পবিত্রমঘোক্ক।রখক্নামযন্ভুরেব চ ॥১৭॥ 
গতির্ভত! প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃশরণং স্ুহৃহ। 

' প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥১৮1 

তে কেচিচ্চ পৃথকৃত্বেন আদিভ্য5ন্্াদিতেদেন সএব তগবান্ 

বিষুরঃদিত্যাদিরূপেণাবন্থি তইতুযু শীতে কেচিদ্বছধাবন্থিতিঃ স এন 

ভগবান সর্বতোমুখোবিশ্বন্ধপইতি তং বিশ্বব্ূপং সর্বতোমুখং 

ঠবহুধা ব্ছপ্রকারেণোশালতে ॥ ১৫ ॥ 

ঘদ্দি বহুতিঃ প্রকারৈরুপাঁসতে কথখং ত্বামেবৌপাসতইত্যত- 
আহ অহমিঠি। অহংক্রহ্ শ্রোতকর্মভেদোহহমেবাহংবজ্ঞংম্মরর্ঃ 

কিঞ্চ হ্বধান্মহং পিইভ্যোধদ্দীয়তে তবম্বধা তগ। অহমৌধধৎ 

সর্ধপ্র(ণিভিরর্দন্যতে তদ্দৌবধশব্দ বাচ্য বীছিঘধাদিলাধনমথবা স্- 

ধেতি সর্ব প্রাণিসাধারণমন্ন ম্ধমিতি  ব্যাধাপশমার্থতেহজং 
'মন্্রোহং ঘং শিতৃভ্যোদে বত ভাশ্চ হবিদীয়তে তদ হযে বাজ)ং হবি- 
শ্চাহম পর্মশ্মিন্ হ্যঘতে সোপ্যগ্রিবহমেবাহং ছুতং হননকর্দ ৮8১৬) 

কিঞ্চপিতেতি। পিত1 জনগ্িতাহুনস্য জগতোমাত! জন: 

গজ ধাতা কর্মকলনা প্রাণভ্যোধিধাতা! পিতামহ: পিহুঃ পিতা 
বেদ্যৎ বিদিতব্যং পাত পাবনং ওক্কারশ্চ খকৃসামযগ্চুরের 

টচ। ॥১৭॥ 
কিঞ্চ গতিরিতি | গতি" কর্শর্কপং হর্বা। পোষা প্রন স্বামী 

লাকী প্রাশিনাং কৃহাকচস্য নিাসোমন্বনূ প্রাণিলোনিবগন্জি 



১৭২ জমস্তগবদগীত! 

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্রাম্যুৎস্হজামি চ |] 
অস্ত স্ত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজুন ॥১৯॥ 

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা- 
যঁজ্ঞরিষ্ট স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। . 
তেপুণ্যমানাদ্য স্বরেন্দ্রলোকমশ্বস্তি 

দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥ 

শরণমার্ভীনাং প্রপন্নানামার্তিহরঃ নুহ ভ প্রত্যু্কারা নংপক্ষউপ 
কারী প্রভবউতপত্তির্জগতঃ প্রলঙ়্ঃ গ্রলীয়তে যন্মিন্ ইতি প্রলয় 
তথ! স্থানং তিষ্ঠত্যন্মিত্রিতি নিধানং নি£ক্ষ”ঃ কালান্তরোপ্ভোগা। 
প্রাশিনাং বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধর্মিণ[মব্যযং যাৰৎ সং 

সারতাবিত্বদব্যয়ং নহা শীক্ং কিঞ্চিৎ গ্ররোহতি নিহাঞ্চ গ্রগো, 

হুদর্শনাদ্বীজপত্ততির্ন ব্যেতীত্যের গম্যতে ॥ ১৮৪ 

কিঞ্চতপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যেভূঙী টকশ্চিং রশ্বি- 

ভিন্তপাম অহং বর্ষং কৈশ্চিদ্র? শঠিরুংজাম উতস্থঞ্য পুর্নি 

গুঙ্ামি কৈশ্চিদ্রশি ভরষ্টভিম্মীসৈঃ পুনরণ্তস্থজামি প্রা বিঘি অমৃত 

খৈব পেব:নাং মৃহ্যপ্চমর্তযানাংসং যস্ত যং সঙন্্ী ন্ধতুয়। বিদামানং 
তদ্বিপরীতং অসচ্চৈ 'াহং অজু ম পুনরত্যন্তমেবাসন্ভগবান্ স্বয়ং 

কার্ধযকারণে বা সদসতী যে পূর্বোক্ত: নিবৃত্বি প্রকাটররেকখ- 

পৃর্কৃত্বাদিবিজ্ঞানৈর্য মং পু্জয়ন্থউশাসতে জ্ঞানবদস্ে যপা- 

ধিজ্ঞানং মামেব প্রাপুবত্তি | ১৭ ॥ 
যে পুনরজ্ঞাঃ কামকামাঃ টত্রবিদ্যেত । টরবিদ্যাখগ্বঞজঃ 

লাহবিদঃ বাজি ক্কাঃ যেষাং তে মাং বস্বা(নবেদ কপিণং ইচ্াসংপুজা 

ধৃজ্তশেষং সোমপাঃ সোমং পিন্ততি সোষপাক্কটনন পোধ- 



মধ ধযাঙ। 8৭৬ 

তে তং ভুক্তান্বর্গলোকৎ বিশালং 

ক্ষীণে পুণ্যে মর্তযলোকং বিশস্তি | 

এবং ভ্রযীধর্্মমনু গ্রপন্ন। 

গতাগতং কামকামালভস্তে ॥ ২১॥ 

পানেন তে পৃতপাপাঃ শুদ্ধকিবিযাষজৈরগিক্টোমাদিভিরিই 1 
পুজরিত্বা স্বর্গতিং ব্বর্গগমনং স্বরেৰব গতি: স্বর্গতিস্তাং প্রার্থয়ন্তে 

ধাচয়ন্তে তে চ পুণ্যং পুণ্যাফলমাসাদ্য সংপ্রাপ্য শুরেম্ত্র-লাকং 

শতক্রতোঃ স্থানং অশ্নন্তি ভূতে দিশ্যান্ দিবি ভবান্ অপ্রারক- 

তান্ দ্বেবভোগান্ দেবানাং ভোগান্তান্॥ ২৯॥ 

তে তমিতি। ভে তং তুক্তা ম্বর্গলোকং বিশাল বিদ্তীনং 

ক্ষীণ পুণ্য মর্তলোৌকমিমং বিশস্ত্যাবিশস্তি এবং হি যগোক্কেন 

প্রকারেণ ত্রশীধর্্শং কেবগং বৈদিকং ৰর্খান্ু প্রপক্নান্যে গতাগতং 

গতঞ্চাগতঞ% গতাগতৎ গমনাগমনং কামকামাঃ কামং কা-যন্ত- 
তি কামকামালভস্তে গচাগতমেব নতু স্বাতন্থ্যং কণ্িষ্লতস্তু- 

ইতার্থং | ২১ ॥ 

ঘে পুনঃ নিষ্কামাঃ সম্যগদর্শিন;ঃ আনন্যাইতি। অনন্যা" 
অপৃথ্গভৃককাঃ পরং দেবং নারায়ণং আস্মত্বেন গভাঃ সন্তশ্চস্ত 

বন্তোমাং থে জনাঃ সংন্যাসিনঃ পর্যযাপাঁনতে তেষাং পরমার 

দর্শিনাং নিত্যাভিযুকানাং সতভাভিঘ্জোগিন,ং ঘোগ-ক্ষমং 

যোগোহ্ প্রাপ্ুস্য প্রাপনং ক্ষেমন্তত্রক্ষণং তহ্তয়ং বহানি প্রীপয়া*. 

হাহ জানী ত্বাম্মৈর যে মতং সচ মম শ্রিশহোন্মাত্শ্মাতত্ত মমা- 
ছৃতৃতা) প্রিঘাশ্েতি, নব্বযানপি ভ কানাং ঘোগ-ক্ষমং বহুতো 

উগবাণসচামেবং বহুতো কিত্ুনং বিঃপযো্া থে ওলা 



১৭ রে উমন্তগধাগা 

অনন্যাশ্চিন্তযন্তোমাং যে জনাঃ পর্য যপানতে। 

তেষ'ৎ নিত্যাভিবুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥২২। 

যেহুপ্যন্যদেবতাভক্তাঘজন্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ 

তেহুপি মামের কৌন্তেয় ফজন্তাবিপিপূর্র্বকং ॥২৩া 
অহং হি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভরেব চ। 
নতু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্চাৰভ্তি তে 1 ২৪ ॥ 

যাস্তি দেবব্রতাদেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ | 

নাতীর্থ স্বরষপি যোগক্ষেমমীহস্তে অনন্তদর্শনস্ত্র নাত্বার্থং 

যোগক্ষেমমীহস্তে ন ছি তে ভীবিতে মবণে বাশ্রনোগ্র স্থং কুর্ব্থি 
কেবলমেব ভগবচ্ছবণান্তে অতোস্গবানেব তেষাং যোগক্ষেহং 

বহতীতি ॥,২২ | 

নন্বন্তাঅপি দ্ষতান্ব'মব চেত্তপ্তক্কাশ্চ ত্বা'মেব তঙ্জন্তে সতা- 

মেংং যেপীতি । যে অন্যদেবতাত ক্রাঅন্যস্থথ দেবতাসু তক্কা- 

অন্যগেবতাভক্তাঃ নস্তোষজন্তে পুর্য়ন্তি শ্রদ্ধয়াস্িক্যবৃদ্ধ্য। আন্ব- 
তাঅন্গতাস্তেপি মামেব কৌস্তেয় যজন্তাবি'ধপূর্কমব্শিরজ্ঞানং 
তৎপুর্ধকং অজ্ঞানপূর্বকং দৃরত্তে ইন্যর্থ; ॥ ২৩|' 

ফল্মাতেংবণধপুর্ধক' যজত্তে ইতূচাতে যন্মাং ক্জইমতি। 
অন্থং ছি জর্ধযজ্ঞ'লাং আভানাং শ্মার্তানাঞ্চ সার্ক নাং হজ্ঞান'ং 

দেবা্মত্বেন ভোত1 চ গুভুরেব চ মত্ম্বামিকোডি বঞ্জোইধি- 

হঞ্জোহমেবাজ্রেতি চোক্তং'তথ। ন তু যাষহিজানস্তি ভবেন 

' ঘখাবদতম্চা বিধি পুর্দকটি 1 ধাগফলাৎ চ্যবস্তি তে ₹২৪॥ 
ঘেপান্কদেধচাজতি মন্বনাবিধিপূর্বকং খজস্ে ভেধাধপি 



বনমাধ্যার | ১৭৫ 

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যায়াস্তি 
মদ্য(জিনেছিপি মাং ॥ ২৫॥ 

পত্রৎ পুষ্পৎ ফলং তোয়ৎ যোমে 'ভক্তাণ প্রবচ্ছতি । 

তদহৎ ভক্ক্যপহৃতমশ্নীমি গ্রযতাত্বনঃ ॥ ২৬॥ 

যৎ করোষি যদম্নানি যজ্জহোষি দদাসি যত। 

যত্তপদ্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুযু মদর্পণং ॥ ২৭। 

যাগফলমবশ্যন্তাবিকং কথং যান্তী তি। যাস্তি গন্ছস্তি দেবব্রতা- 
দেবেধু ব্রতং নিয়মোভক্রিশ্চ যেষাঁ তে দেবরতাদেবান্যান্তি 

পিভূনন্নিঘা ্ তানীন্যান্তি পিহব্রতা:আাদ্ধ(দিকরযাপরা;: পিহৃতক্তা: 

তৃতানি বিনায়কমাতৃগণচতুভগিন্যাীনিথান্তি ভূতেত্ব্যাতৃতানাং 

পৃজক': যান্িমদ্যান্জিনোমদ্ষজনশীলা। বৈষ্ণবাঃমামেব খান্তি 
সমানেহপ্যাচাসে মামেবন ভঙ্গত্তেহজ্ঞানাত্তেন তেহল্লফলভ।ঙ্গো- 

ভবস্তীত্যর্থ। ২৫। 

ন কেবলং মগ্তক্তানাঘনাবৃত্তিলক্ষণনননথফগনুক্তং স্বখারাধন- 

ধাহং কথং পত্রমিতিৎ পরংপুষ্পং ফলং ভোয়মুদকং যোমে 

মহং তক্ত্য প্রবচ্ছতি তদহং পত্র ভক্কেণাপন্থতং ভক্তিপুর্বকং 

প্রাপিতং ভক্ষাপন্বতমন্্া'ম গৃহাম প্রযতা ম্বলতশিদ্ধবুদ্ধে ॥ ২৪। 

যহঞএবমতঃ যৎ কবোঘাতি। বত করোধষি বদাচরসিশান্ত্রীয়ং 

কর্শ বতঃ গ্রাপ্তং বদশ্নাসি য্ খাসি যদ্জুহোধি হবনং নিবর্ভ- 

সি শৌওং 'যার্ভং বা যন্দদাসি প্রধচ্ছদি ব্রাহ্মণাদিভ্যোহিরথষ- 

পাব্ররদ্ধাদি ঘ্ন্তপস্যসি কৌন্ত্ের তং কুরুতঘমদর্পণং মৎ্সম- 

গ্পিং ॥ ২৭ ॥ 



চি 

১৪৬ - | আমইগবদী তা । 

শুভাভফলেরেধহ মোক্ষসে কণ্মবন্ধনৈঃ | 
হন্যালযে গথুক্তাত্ব| বিঘুজেমামুপৈষ্যসি ॥ ২৮॥ 

সমোহহং সর্ব হতেবু ন মে দ্েষ্যোহস্তিন প্রিয়? । 

যেভজন্তি হু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেঘু চাপ্যুহৎ ॥২৯ 
অপি চেৎ শ্ুৃছুরাচারোভজন্তে মাননন্যভাক্ । 

সাধুরেব.স মন্তবঃ সম্যগব্যবমিতোহি সঃ॥ ১০ ॥ 

এসং পুত ভব বদ্দখতি তচ্ছ এ গুভাশুতকলৈরিতি। শুভা 

শুভকলৈতবং শুহ।শুছে ইষ্টানিউফলে যেষাং তানি শুভাশুভ' 

কলানি কর্মাণি তৈঃ শুভা শ্ুতফলৈঃ কনম্মবন্ধীনেরেবং মখ্সমর্পণং 

কুব্বন্ নেঙ্ষ্যদে মোঘং সংনাসযোৌগোনাম সন্যাসশ্চাসৌ মৎ- 

সমর্পণতযা| বর্ধক ঠতাপ্থোগশ্টাসাবিতি তেন মনা[সযোগেম ধুক্ক 
আত্মান্ত;করণং ঘও তব সত্ব সংশাস্/খাগণ্ক্কাস্থা। সন্ বিমুক্তঃ 

কনাধন্ধণেজী!মেণ পতিতে চান্ছনূ শরীরে মামপেদ্যম্তাগ 

[মমামি॥ ২৮॥ 

রাগদ্েোবান তত ভগব।ন ঘতোভকানমুগৃঙ্গাতি নেতা 

নিতি তন্ন সমোহ্মিন্ি। সম; তুল্যোহং সর্বভূত্েেযু নমে 

দ্বেয্যোহস্তি ন প্রঃ আগ্ব্বহং দরস্থানং বথাপ্রিঃ শীতং না 

পময়তি ধমাপসুপনপ হামপনঘতি তথা ভক্তাননুগৃহন।মি নেত- 

যান্যে ভজপ্তি হু নানাশ্বরং ভক্কা। মি হতে হঙাবতএন ন মম 

যাঁগনিমি তং মি এ: 5] চাপাঁহং ধভাবতএা বর্তে নেতরেবু 

টনতাঁবতা তেতু দ্বে:বামম ॥ ২৯ 

শু মস্তকেমাহাত্ব্যং অপি চেদিতি। অপি চে ষ্যপি 



নবষাধ্যাক় । | ১৭৭ 

ক্ষিপ্রং ভবতি ন্মাতা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 

কৌন্তেয় প্রুতিজানীহি ন মে ভক্ভঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥ 

মাং হি পার্থ ব্যপাঞ্রিত্য যেপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 

স্িয়োবৈশ্যাস্তথাশুদ্রাস্তেহপিধান্তি পরাঁং গতিৎ॥৩২। 

কিৎ পুনব্রণন্গণীঃ পুণ্যাভক্তারাজধয়স্তথ| 
অনিত্যমস্থখং লোকমিমং প্রাপা ভজব্ব মাং॥ ৩৩॥ 

ুষ্ঠ, ছরাচারঃ স্ুৃরাচারোহতীবকুৎপিতাঁচারোপি ঘজতে মাং 
অনন্ঠভাক্ নাভভক্তিং সন পাঁধুরে সমাগ্বুতএব সমপ্তবাঃ 

জ্ঞাতব্য সমাগ্ যথাবন্বাবদিতো হি যন্মাৎ সাঁধুনিশ্চয়; সঃ ॥ ৩০ 1 

উৎক্থজা চ বাঙাং ছুরাচারতামন্তঃ সম্যগ্বাবসায়সাপর্থাৎ 

ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রংণং ভবতি ধন্মায্মা ধর্দচিত্তএব শশ্বৎ 

নিত্যং শান্তিঞোপশমৎ নিগচ্ছতি প্রার্মোতি শরণ পরমার্ং কৌ 

স্তেক্ 'গ্রতিজানীহি নিশ্চিত প্রতিজাং কুর ন মে মম ভক্তঃ 

মাক সমপিতান্তরায্দছুভেন প্রণশ্যতাতি ॥ ৩১ ॥ 

কিঞ্চ মাং হীতি। মাংহ যন্জাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মাম। 

শ্রিত্যাশ্রয়ত্বেন গৃহীন্থ। যেপি স্ুযুভবেরুঃ পাপয়োনবঃ পাপানি 

যোঁনিঃ যেবাং তে পাঁপজন্মানঃ কে হইত্যাহ স্ত্রিয়োবৈশ্ঠান্তথা 

মুদ্রান্তেপি যান্তি গচ্ছন্তি পরাং গতিং প্রক্কগ্াং গতিং ॥ ৩২1 

কিং পুনরিতি। কিং পুনক্রান্মণাঃ পুথ্যাং পুণ্যয়োনয়ঃ 

ভক্তারাজধযুস্তথ। রাজানশ্চ তে খষয়েশ্চেতি রাঁজধর বতএবঃ 

মতোহ্নিত্যৎ ক্ষণ ভগুরমস্থখ" চ স্থখবভিতৎ মনুষ্যলোকংপ্রাপ্য- 

পুরুযার্ধসাধনং দর্পভং মন্ুষ্যত্বং লব ধব| ভজস্ব সেবন্ব মাং ॥৩৩|, 



১৭৮ জ্ীমন্তখবদগাতা | 

মম্মনাভব মদ্ভক্তোমদ্যাজী মাং নমস্কুর 1. 

মামেবৈষালি যুক্তৈ বমাকআ্ানং মতপরায়ণ? ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রী মহাভারতে শতদাহজ্্যাং সংহিভার।ং বৈরাসিক্যাং 
ভীন্সপর্কণি শ্রীভগব্গীতাস্পনিষহঙ্গ' ব্ষাবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে 
শ্রীকষাজ্ঞুনসংবাদে রাজগ্রহযোগোনাম নবমোধ্যায়ঃ 

সপ 

কথং মন্মানাইতি। মন্ষি ননোয়হ্ত তব সত্বাং মন্মনাভব 

তথা মদ্ভক্তোভব ম্দথাজী নদ্যজনশীলে।ভব মামেব চ নমস্কুর, 

মামেবেশ্বরমেষ্যসি আগমিষাসি যুক্ত, সনাধায় চিত্তমেবমাত্বানং 

মামেবমহং হি সব্বেধাঁৎ ভূতানাং আম্মা পরা চ গতিঃ পরমযনং 
তং মামেস্ত/তং এয্যসীত্যভীতেন পদেন সন্বদ্ধঃ মৎপরাম্নণঃ 

সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 

হতি আীভগবদগীতাভ।সো নবমোধ্াাদত। 



দশমোধ্যায়। 

শ্ীভগ্রবানুবাচ। 

ভূয়এব মহাবাহো শুধু মে পরম বচঃ। 

যত্তেহহৎ প্রীয়মাণায় বক্ষ্যাষি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥ 

ন মে বিছুঃ স্বরগণাঃ প্রভবৎ ন মহষয়ঃ। 

অহমাদিহ্হি দেবানাং মহ্ষাঁণাঁঞ্চ সর্ধবশঃ ॥ ২ ॥ 
(যোমামিজমনাদিঞ্ বেতি লোকমহেশ্বরৎ | 

সপ্তমোধ্যায়ে ভগবতস্তত্বৎ বিভূতয়শ। প্রকাশিতানবষে ৮, 

অথেদানীং যেধু বেষু ভাবেষু চিস্তো।ভগবাংস্তে ভাবাবক্তব্যাঃ 

তত্বঞ্চ ভগবতোবক্তবাং উক্তমপি দুর্কিজ্েক্ত্বাদিতাতোভগবান্ুবাচ 

ভূয়ইতি। ভূষএব ভুদ্ধুঃ পুনঃ হে মহাবাছে। শৃণু মে মদীয়ং 
পরম: প্রকুষ্টং দিরতিশয়বস্তনঃ প্রকাশকৎ বচোবাকাং যত্পরমং 

তে তুভ্যং প্রীয়মাণাঁয় মদ্বচনাৎ 'প্রীক্ষসে ব্বমতীবামৃতমিব পিবং- 
স্ততোবক্ষ্যামি হিতকামায়া হিতেচ্ছয়! ॥ ৯ ॥ 

কিমর্থমহং বক্ষ্যামীত্যতআহ নমইতি। ন মে বিছর্ন 

জানত্যি স্বরগণ]: কিৎ তে ন বিছঃ মম প্রভব” প্রভাবং প্রড়শক্তয- 

তিশয়ং অথ ব! প্রভবনং প্রভবনং উতপত্তিং ধা নাপি মহর্ষয়ো- 

ভূগ্ণাদয়োবিতঃ কম্মাত্তে ন বিছুরিত্যুচ্যতে অহ্মাদিঃ কারণং হি 

ঘণ্মাদদেবানীং মহ্ষাঁণাঃ চ সর্বশঃ সর্বপ্রাকারৈহ ॥ ২ ॥ 

কি যোমামিতি। “যো়ামজমনাদিঞচ মন্মাদহমাদিহ্ি 
দেবানাং ম্হর্লীণাঞ্চ ন মমাপ্তঃ আদির্বিিদ্যতেহহমজোহ্নাদিশ্চ 



১৮০ শ্্রীমস্তগব্ণগীত।। 

অসংযুঢ়ঃ সমর্ত্যেষু সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥ 
বুদ্ধিজ্ঞানমসৎ মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 
স্থখৎ ছুঃখৎ ভবোহুভাবোভয়ঞ্াভয়মেবচ ॥ ৪ ॥ 

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানৎ যশোহুষশঃ | 
ভবস্তি ভাবাতৃতানাং মত এব পৃথগ্িধাঃ ॥ ৫ ॥ 

অনাদিতমজত্বে হেতুভ্তং মামজমনাদিধ। যোবেত্তি বিজানাতি 

লোকমহেশ্বরং লোকানাঁং মভান্তমীশ্বরমসংমুঢ়ঃ সংমোহবর্জতঃ 

সমর্তেযু মন্তুষ্যেবু সর্বপাঁপৈ: সর্বঃ পাপৈঃ মতিপূর্বামতি- 

পূর্বরূতৈঃ প্রমুচ্যতে প্রমোক্ষ্যতে । ৩। 

ইতশ্চাইং মহেশ্বরলোঁকানাং বুদ্ধিরিতি। বুদ্ধিরস্তঃকরণস্ত 
লুচ্ষাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যং তত্বত্তং বুদ্ধিমানিতি হি বদন্তি জ্ঞান- 

মাত্মাদিপদার্থানামববোধঃ অসংমোহঃ প্রত্যুপপন্ষেযু বোদ্ধব্যেষু 
স্রব্যেযু বিবেকপূর্বিকা প্রবৃত্তিঃ ক্ষমা আরুষ্ন্ত তাড়িতস্ত বা 
অবিকৃতবিচিভূত1 সভ্যং যথাদৃষ্টস্থ যথাশ্রুতস্ত চাত্বান্ৃতবস্ত 
পরবুদ্ধেসংক্রান্তয়ে তথৈঝোচ্চার্ধ্যমাণা বাক্ সত্যমূচতে দমো- 

'বাহোজ্িয়োপশমঃ শমোহত্তঃকরণস্তোপশমঃ সুখং আহ্লাদোছু:- 
থং সম্তাপোতবউন্তবঃ অভাবস্তদ্বিপধ্যপ্নঃ ভয়ঞ্চ ভ্রাসোহভয়মেৰ 

চ তগ্িপরীতং। ৪। ূ , 

অহিংসেতি । অহিংসা অপীড়া প্রাণিনাং সুমতা সম 

চিত্ত! তুষ্টিং সম্ভোষঃ পর্য্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেযু তপইন্ছরি়সংযম- 
পূর্ববকং পরীরপীড়নং দানং বথাশক্কিসংবিতাগঃ যশৌধর্ম্মনিমিত। 
কীর্তি: অবশত্তধর্মানিমিতা' কীর্থিঃ ভবস্তি ভাবাধখোক্তা- 



দশমাধ্যায়। ১৮৯১ 

মহষয়িঃ সপ্ত পূর্বের চত্বারোমনবস্তথ। | 
মদ্ভাবামানসাজাতাযেষাৎ লে'কইমাঃ প্রজাঃ ॥৬ 
এতাং বিভূতিৎ যোগঞ্চ মম যোবেত্তি তত্বতঃ | 

সোহুবিকল পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥ 
অহৎসর্বস্ত প্রভবোমত্তঃ সর্ব প্রবর্ততে। 
ইতি মতা ভজন্তে মাং বুধাভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥ 

বুদ্ধ্যাদয়োভূতানাং প্রাণিনাং মত্তএবেখরাৎ পৃথগিধানানাবিধ1ঃ 
স্বকম্মানুরূপেণ | €। 

কিঞ্চ মহর্ষয়ইতি। মহর্যযঃ জপ্ত ভৃথাদয়ঃ পুর্কোহতীত- 
কালসম্বপ্ধিনশ্ত্বারৌমনবস্তথা সাবর্ণাইতি প্রসিদ্ধা; তে চ 

মদ্ভাবামদগতভাবনাবৈষ্ণবেন ব1 সামর্থযোনোপেতামানসামনসৈ- 

বোৎপাদ্িতাময়। যাতাঁউৎপরাষেষাং মনূনাৎ মহ্ষাণাঞ্চ স্থগ্িলোক- 

ইমা; স্থাবরজঙ্গম লক্ষণাঃ প্রজা; । ৬। 

এতামিতি। এতাং যথোক্তাং বিভূতিঃ বিস্তারং যোগঞ্চ যুক্তিং 

চাত্বনোত্ষটনমথ বা যোগৈশ্বধ্যসামঘ্যং সর্বজ্ঞত্বঞ্চ যোগজং যোগ- 

উচ্যতে মম মদদীয়ৎ যোগং যোবেত্তি তত্বতস্তব্বেন বথাবদিত্যেতৎ 

সঃ অবিকল্পেনাপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগ্দর্শনস্থধর্লক্ষণেন 

যুজ্যতে সংবধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ নান্িলর্থে সংশয়োত্তি ॥ ৭ ॥ 

কীদৃশেনাবিকনেন যোগেন যুজ্যতইত্যুচ্যতে অহ্মিতি । 
অহং পরং ব্রদ্ধ বাসুদেবাখ্যং সর্বস্য জগত; প্রভবউৎপত্ভিম্ধ ভএব 

স্থিতিনাশক্রিয়াফলোপলক্ষণং খিক্রিযারূপৎ সর্বং জগৎ প্রবর্ততে 

ইত্যেবং মন্তা ভজন্তে সেবস্তে মাং বুধাক্জ বগতরমার্থতন্বাখা: 
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মচ্চিতা মদ্্গতপ্রাণাবোধয়ন্তঃ পরস্পরৎ। 

কথম়ন্তশ্চ মাং নিত্যৎ তুষ্যন্তি চ রমস্তি চ ॥ ৯ ॥ - 

তেষাৎ সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুর্ববকৎ | 

দদামি বুদ্ধিযোগৎ তং যেন মায়ুপযান্তি তে ॥১০॥ 
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্ভাবস্থোজ্ঞানদীপেন ভান্বতা ॥ ১১ ॥, 

ভাবসমন্ষিতাঃ ভাবোভাঁবন। পরমার্থতত্বাভিনিবেশস্ভেন সমন্বিতাঃ 
সংযুক্তাইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 

কিঞ্চ মচ্চিত্তাইতি । মচ্চিন্তামরি চিন্তং যেষাং তে মপ্চিতা- 
মদ্ গতপ্রাণাঃ মক্ষি গতাঃ প্রাপ্তাশ্চক্ষরাদয়ঃ প্রাণাষেষাং তে 
মদ্গত প্রাণমযুপসংহৃতকরণাইত্যর্থ: অথব। মদগত প্রাণামদ্গত- 

জীবনাইত্যেতদোধয়স্তোহবগময়ন্তঃ পরম্পরমন্যোন্য” কথয়ন্থো 
জ্ঞানবলবীর্ধ্যাদিধন্মৈর্ধিশিষ্টং মাং তুষ্যন্তিচ পাঁরতোমুপযাস্তি 
রমস্তি চ রতিঞ্চ প্রাপ্র,বন্তি প্রিয়সংগত্যেব ॥ ৯ ॥ 

চে যথোৈ: প্রকারৈরজন্তে মাং ভক্তাঃ স্বস্তঃ এীতিপূর্বকং 

তেষাষিতি। তেবাং সততযুক্তানাং নিত্য।ভিযুক্তানাং ভজতাং 

ফেবমানানাং কিমর্ধি ত্বাদিন। কারণেন নেত্যাহশ্রীতি পুর্ব্বকং 
প্রীতিঃ লেহস্তৎপুর্বকং মাং ভজতামিত্যর্থ দদামি প্রষচ্ছার্টি 

বুদ্ধিযোগং বুদ্ধিঃ সম্যগদশনং মতৃত্ববিষয়ং তেন যোগোবুদ্ধি- 

ঘোগন্তং বুদ্ধিযোগং যেন বুদ্ধিযৌগেন সম্যগ্দর্শনলক্ষণেন যাং 

" গরমেশ্বরমাত্বভূতং আত্মত্বেনোপয়াস্তি প্রতিপদ্যন্তে। ১৭ । 

কে তে যে মচ্চিত্বাদিপ্রকারৈ: মাং ভজত্তে কিমর্থং ' কন্ত 

বা' তৎপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধহেতোঃ নাশকং বুদ্ধিযোগহ * তেধাং ত্বন্ক- 



দশমাধায়। ১৮৩ 

অর্জন উবাচ 

পরং ব্রহ্ধ পরৎ ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। 

পুরুষং শ্বাশ্িতং দিব্যমাদিনেবমজং বিভূৎ ॥ ১২) 

আহুস্তাম্বষয়ঃ সর্ব দেব ধির্মীরদন্তথা | * 

অসিতোদেবলোব্য। (সঃ স্য়কৈব ত্রবীষি মে ॥১৩। 

স্তানাং দদামীত্যাকাঙ্জবামাহ তেষামিতি ॥ তেনামের কখৎ 

নাম শ্রেয়ঃ স্তাদিত্যন্নকৎপার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজমবিবেক- 

তোজাতং মিথ্যাপ্রত্যপ্লক্ষণং মোহান্ধকারৎ তমোনাশযা ম্যাত্ব- 

ভাবস্থং আত্মনোভাবোহত্তঃকরণ।শবন্তম্মিশ্নেব স্থিত; ন্ জঞান- 

রে বিবেক প্রত্যযব্ধপেণ ভক্তিপ্রনাদন্ে হাভিপিজ্জেন মন্তা- 

ভনিবেশবাতেরিতেন ব্রঙ্গচষ]াদিন।ধনসংস্কারবংপ্রজ্ঞা বন্তি. 

০ বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিধয়ব্যাধুত্তচিত্তরাগদ্ধেবাকলুঘিত- 

নিবাতাপবরকস্থেন নিত্য প্রবুন্তিকা গ্রধ্যানছনি তসম্যগ্দর্শনভা- 

শ্বত] ভ্রানদীপেনেত্যর্থঃ। ১১। | 

ঘথোক্তাৎ ভগবভোবসৃতিং যোগঞ্চ গুহা! অজ্জুনউবাচ 
পর্মৃতি। পরং ব্রদ্ধ পরমায্স। গর” ধাম পরৎ তেজঃ পবিক্রং 

পাবনং পরমং প্রর্ং ভবান্ পুরুষৎ শাশবতং নিহাং' দিবাং 

দিবি ভবণাদিদেবং সর্ধদেবানামাদৌ ভবঃ গ্রেবমজং বিভুং 

বিতবনশালং। ১২। 
ঈদৃশং আহঃ কথয়ন্তি বাদৃযোবশিষ্ঠাদঘ়ঃ সর্ব দেবর্ধি- 

নারদন্থা অসিতোদেধলোপ্যেবম্হ ব্যাশশ্চ স্বয়ক্চেব খে 

ব্রবীঘি মে মহাং॥ ১৩। 
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সর্বমেতদূতং মন্যে যন্ম/ং বদসি কেশব। 
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিছুর্রেবান দানবা ॥১৪ ॥ 

্বক্পমেবাত্মনাত্মানৎ বেখ ত্বৎ পুরুষোত্তম। 
ভূতভবন ভূতেশ দেবদেব জগৎ্পতে ॥ ১৫ ॥ 

বক্তচমর্হদ্ুশেষেণ দিব্যাহ্যাত্যবিভূতয:। 
যাভি বিস্ৃতিভির্লোকানিমাং স্তং বাপ্যতিষ্ঠদি ॥১৬ 

কথৎ বিদ্যামহং যোগিংস্ত।ংস্দ। পরিচিস্তয়ন্। 
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহুসি ভগবন্ময়। ॥ ১৭ ॥ 

সর্ধমিতি। সর্বমেতদ্যথেক্তমুযিতিস্তয়া চৈতদূতং সতা- 
মেব মন্তে যুন্মাৎ প্রতি বদি ভাষসে হে কেশব নহি তে তব 

ভগবন্ ব্যক্রিং প্রভ বং বিছুর্ন দেবান দানবাঃ। ১৪। 

যতস্তং দেবাদীনামাধিরতহঃ ন্ব্মিতি। স্বয়্মেবান্বস্বাদং 

বধেখ জানাসি খং কথস্ত,তং নিরতিশয়জ্ঞানৈশব্ধ্য বলাদিশক্তি- 

মন্তমীশ্বরং পুরুষোত্তম ভূতানি ভাবয়তীর্তি ভূতভবানঃ তৎ- 

সঘুদ্ধৌো ছে ভূতভবান তৃতেশ ভৃতানামীশ হে দেবদেব 
জগতপতে । ১৫। 

বক্ত,মিতি। বক্ত,কথয়ি হুমহন্তশেষেণ বিদ্যাহা স্মবিভূতয়ঃ 

আত্মনোবিভূতয়োযাস্তাবক্ত,মহ্ছসি যাভির্বিভুতিভিরাত্বনোমা-' 
হাতআ্যবিস্তরৈরিমীন লোকাংস্তং বাঁপা তিষ্টসি। ১৩। ৮ 

* কথমিতি। কথং বিদ্যাং বিজানীয়াং অহং হে ঘোগিন্ স্বাং 
স্দ। পরিচিন্তয়ন্ কেধু কেযু5 ভাবেষু বস্তষু চিন্ত্যোসি ধ্যেয়োসি 

ভ্গবান্ ময় । ১৭। 
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বিস্তরেণাক্সনোযোগং বিভূতিঞ্চ জনাদ্দন | 

'ভূয়ঃ কথ তৃপ্তিহি শৃ্তোনীত্তি মেহম্বতং ॥১৮| 
শ্ীভগবানুবাচ। 

হন্ত তে কথরিধ্যামি বিদ্যাহ্যাক্মবিভূতয়ঃ | 
প্রাধানাতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নান্তাস্তোবিস্তরল্য মে ॥ ১৯। 

'অহমাতা। গুড়ীকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ | 

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতাঁনামন্তএব চ॥ ২০ ॥ 

বিস্রেণেতি। বিশ্তরেণাম্মনোযোগহ যোটগশ্বর্ষযং শক্কি- 

বিশেষং বিভুতিঞ্চ বিস্তবং ধ্যেরপদাধান!ং হে জনাদ্দন অর্দ- 

টি অন্থ্রাশাং দেবপ্রতিপক্ষভূৃতানাৎ জনানাঃ 

নরকাদিগমধ্িততৃ'স্ভণাদ্দন অভ্াদদ্ননিঃশ্রের দপু রঘার্থপ্রহয়াপ্সনং 

স্দিজনৈর্যাত্যতইঠি বা ভূদঃ পুর্বমুক্তমপি কথক তৃপ্তিহি 

পরিতোষোবন্মান।প্তি ঘে মন শন 58 ত্বন্বখশিঃস্থত বাকা 

মৃতং। ১৮। ৃ 

' হস্ততইতি। হস্তেদানীং হে হব দিব্যাবিবি ভরামাস্া- 

ব্ভৃতয়ঃ আগ্রবোমম শিউতয়োবাস্তাঃ কথরিষযামীত্যেতৎ 
প্রাধান্ততে যর যত্র প্রধানা য। যা বিহতিপ্তাং তাং প্রধানাং 

প্রাধান্যতঃ কখচিন্যাম্য -ং কুক্ুশ্রেঠ অশেষতস্ব বর্ষ**নাপি 

ন্ শক্যতে বক্ত,মতোনান্ত্যস্টোবিস্তরস্ত মে বিভতীনামি- 
রথ । ১৯। " 

তত্র প্রথমঘেব তাবচ্ছগুমহমিতি। অহমাস্। প্র্াগা্থ। 

গড়াকেশঃ' গুড়াকা নিদ্রা তম্তজিশোখুড়ীকেশোদিতনিদ্রা- 



১৮৬ ১. শ্ীমন্তগবার্গীতা। 

আদিত্যানামহৎ বিসুর্জ্যোতিষাৎ রবিরংগুমান্। 
মরীচিমরুতামস্মি নক্ষত্র ণ্হং শশী ॥ ২১॥ 

বেদানাং সামবেদোহন্মি দেবানামন্যি বাসবঃ। 

ইন্ড্রিয়াণাৎ মনশ্চান্সি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২॥ 
রুত্রাণাং শঙ্করশ্চন্মি বিভ্বেষে।যক্গরক্ষসাং 

বসূনাং খ্াবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ॥ ২৩ ॥ 
প্ররোধস।ঞ্চ মুখ্যৎ মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং | 

ইত্যর্থ:ঃ ঘনকৈশইতি বা! সর্কেষাঃ ভূভানাং আশয়েস্তর্থ দি খ্বিতো- 

ইহমাস্মা প্রত্যগাত্ব। নিত্যং ধ্যেয়স্ত্নশক্তেন চোন্তরেধু ভাবেষু* 
চিন্ত্যেহৎ চিন্তয়িহ্ং শক্যঃ যম্মাদহমেবাদিত্ তানাৎ কারণং 
তথ! মধ্যঞ্চ স্থিতিরন্ত; প্রপয়শ্চ এব ধ্যেয়োহং | ২ । 

আদিত্যানামিতি। আদিত্যানাৎ দ্াদ্রশানাং বিজু্নাধা- 

দিত্যোহৎ জ্যোতিষাং রব অংশুমান্ প্রকাদায় কণাম্ পুমান্ 

রণ্মমান্ মরীচির্নাম মরুতাং মরুদ্দেবতীতেদানাং আশ্ম 

নক্ষত্রাণামাহং শশী চত্রমাঃ ॥ ২১॥ ূ 

বেদানা মিতি। বেদানাং মধ্যে সামবেদেশ্মি দেবানাং 
কজজাদিত্যাদীনাং বাসবইন্ড্রোন্ি ইন্দ্রিগাণামেকাদশানাং চক্ষুগাদীনং 

সংকল্পবিকল্লাম্মকং মনশ্চাম্মি ভূতানীম'স্ম চেতনা কার্ধ্য কারণ- 

সংঘাতে ইভিব্যক্ত। বুদ্ধেবুণত্বিশ্চে তন ॥ ২২ | 

কুদ্রাণামিতি। কদ্রাগামেকাদশানাং শঙ্করশ্চাশ্মি . বিক্তেশ: 

ফুবেয়োযঙ্গরক্ষদাং বক্ষাণাং রক্ষসাঞ্চ বহ্থুনামপ্তীনাৎ, পাবক" 

শ্াশ্খি অগ্িঃ মেকুঃ শিবরিণাং শিখরবতা মহৎ । ২৩৪ 



ঈশমাঁধ্যাই। ১৮২ 

পেনানীনামহং ক্কন্দঃ সরসামস্মি সাঞ্গরং ॥ ২৪ ॥ 
মহ্ষাঁণাং ভূশুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরং | 
যজ্জানাং অপযজ্জঞে।হস্ম স্থাবরাঁণাং হিম।লয়ঃ ॥২৫ ॥ 

অশ্বথঃ সর্ব বৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধর্ববাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥২৬ ॥ 
উচ্ৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামম্মতোদ্ভবং ।' 
এরাবতং গজেক্দ্রাণাং নরাণ।ঞ্চ নরাধিপং ॥ ২৭ ॥ 

পুরোধসামিতি | পুরোধসাং রাঞ্জপুরোহিতানাং মুখাং 

প্রথানং মাং বিদ্ধি জানীহি হেপার্থ বুহস্পতং সহীন্রত্তেতি 

মুখঃ স্যাৎ পুরোধাঃ নেনানীনাং সেনাপতা'নামহৎ স্কন্নো- 

দেবসেনাপতিঃ মরদাং যানি দেবখাতানি সরাংসি ভেযাং সরসাং 

সাগরোগি ভবামি 1 ২৪ ॥ | 

মহ্ধাণামিতি। মহর্ণণাং ভৃঙ্চরহং গিরাং বাচাং পদলক্ষ- 
গানামেকমক্ষরমোগ্ষারো,স্ম। যজ্ঞানাং জপধযজ্ঞাম্ম স্থাবরাণাং 

স্থিতিমতাং হিমালয়ঃ১8 ২৫ ॥ 

অন্বখইভি। অঙ্বথ:ঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্যীণাঞ্চ নারদঃ দেবা" 
এব সন্ভখবিত্বং প্রাপ্ত'ঃ মন্্রদর্শতাদেতে দেবর্ধরঃ তেষাং নার- 

দোশ্পি গন্ধক্বাণাং চিত্ররণোনাম গন্বর্বোম্থি সিঙ্কানাংজন্মনৈব 

ধর্জ্ঞান বৈরা গ্যেশ্বরধাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলোমুনিঃ ॥ ২৬ 

উচ্চৈরিতি। উচ্চেঃশ্রবদমন্থান।ং উচৈঃশ্রবানামাশ্বস্তং মাং 

বিদ্ধি জামীছি জঅম্বতোত্কবং অমৃতনিমিভমধনোদ্কবং এরাধত- 

্যরাবন্তাজ (তং গঞজেন্্রনাৎ হৃত্বীষ্বরাণাং তং মাং বিভ্বি 



১৮৮ | প্রীমপ্তগবধগীত। 

আযুধানামহং বু ধেনুনামশ্মি কামধুক্ । 
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প, সর্পাণামস্মি বান্ুকিই ॥ ২৮ ॥ 
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণোব।দসামহং | 

পিতৃণামর্ধ্যম! চাম্মি যমঃ সংযমতামহং ॥ ২৯ ॥ 

প্রহলাদশ্চান্মি দৈত্যানাৎ কালঃ কলযতামহং 

মবগাণাঞ্চ স্বগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং ॥৩০॥ 

পবনঃ পবতামস্মি রাম? শস্্রভূতামহং | 

ঝষাণাং মকরশ্চান্মি আতপামন্মি জাহুবী ॥ ৩১ 

ইত্যন্থবর্ততে নরাণাং মন্থুষ্যানাঞ্চ নব্াধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি 

জানীহি ॥ ২৭॥ 

আযুধানমিতি । আবুপানামহং বর্জং দধীচ্যস্থিসস্তবং ষাং 

বিদ্ধি ধেনুনাৎ- দোগ্ধীণামন্মি কাঁমধুক্বশ্ষ্টস্ত সর্ককামানা 
দোগ্ধণী সামান্তা কামধুক্ প্রজনঃ প্রজনাধতাস্ম কন্দগঃ কামঃ 
চাম্ম সপাণাং সর্পভেদনামন্মি বানুকিঃ সর্প রাজ: ॥ ২৮ ॥ 

অআনস্তইতি। অনন্তশ্চান্মি নাগানাং নাগধিখেষাণাং নাগ' 
কাজ$ঃ বরকুণোবাদসামহমবেধতানাঁং রাঙ্জাহং পিভৃখামর্যমানাম 

পিভৃরাজচান্মি যমঃ সংযঘতাং সং্যমনং কুর্বতামহং ॥ ২৯| 
গুহ্লাদইতি। প্রহলা'দানাম চা'ম্ম দৈত্যানাং দিতি- 

ব'গ্তানাং কান: কণযতাং কলনং গণনং কুর্দতামহং হৃগাণাঞ্চ 

ঈগেক্ত্ঃ সিংছোব্যাআোবাংং বৈমতেয়শ্চ গকুষ্মান্ বিলনতাত+ 

পক্ষিপাং পতত্রিণাং ৩৪ রর 

পধন মতি পললোধাযুঃ পধভাং প'বধিতৃপাং গনি) যাগ! 



 দশমাধ্যায় | ৫১৮৯ 

সর্পাণামাদিরস্তশ্চ মধ্যকৈবাহমর্জন | 
অধ্যাত্ববিদ্য। বিদ্যানাৎ বাদঃ প্রবদতামহং ॥.৩২1 | 
অক্ষরাণামকারোহুন্মি ছন্দ সামামিকস্য চ.। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালোধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥.৩৩ ॥ 

সৃত্যুঃ সর্ববহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাং । 
কীর্তিঃ শ্রীর্বাকচরনারীণাং স্মৃতিমেধাধৃতিঃ ক্ষম ৩৪ 

শন্্রভৃতামহুং শীস্তানাং ধারগ়িতৃণাং দাশরথী রাষমোহংঃ ঝাণাং 
মত্ভাদীনাঁং মকরোনামজাতিবিশেষোহং, ভ্োতসাং শ্রবস্তীনামন্টি 
জহবী গঙ্গ। ॥ ৩১1 

সর্গাণামিতি। সর্গাণাং স্ৃষ্টানাং আদিরস্তশ্চ মধ্যঞ্টেবা- 

হুমুৎপত্ভিস্থিতিলযানাং অহ্ম্জন ভূতানাং জীবাধিঠিতানামেবা- 
দিরস্তশ্চেত্যা্যত্বমুপক্রমইহ তু সর্ধস্তেব সর্গমাত্রস্তেতি বিশ্ষে* 
অধ্যাঘ্ববিদ্য। বিদ্যানাং ফোক্ষার্থত্বাৎ প্রধানমন্মি, বাদোর্ঘনির্ণয়- 

হেসুত্বাৎ খ্রবদতাং প্রধানমতং সোহমশ্লি প্রবন্তদঘারেণ বদন- 

ভেদানামেব বাদজল্লাবতানামিহ গ্রহণং গ্রবদতামতি ॥ ৩২1 
অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানামকাবোবর্ণেন্ম ছন্ঃ 

সযাসোন্মি সামাসিকন্ত সমাসসমৃহহ্য কিঞ্চ অহমেবাঞ্ষযোইক্ষীণঃ 

কালঃ প্রলিদ্ধঃ ক্ষণলবাখ্যঃ অথবা পরমেশ্বরঃ "কালন্তাপি 

'কালোন্সি ধাতাহং কর্ম্মকল্ত বিধাতা সর্বকগতো বিশ্বতোমুখঃ 

সর্বতোমুখঃ ॥ ৩৩॥ 

মৃত্যুক্কিতি। মৃত্য্থিবধোধনাদিহরঃ প্রাণহরশ্চ তন্ত্র ধঃ 

প্রাণছরঃ সর্বহরঃ সউচ্যতে , সোহমিত্যর্থোহথব! পরঈশ্বরঃ 

গ্রলয়ে সর্বহরণাৎ সর্ধহরঃ সে'হমত্তবউৎ্কর্ষো হহ্যুদয়ন্থৎ- 



১৯ শ্রীমন্তগবদগীত!। 

বৃহৎসাম তথ। সান্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসাযহং | 

শ্লাসানাৎ মাগশীযোহহ্যৃতুনাং কুম্থমাকরঃ ॥৩৫ | 
দ্যুতং ছলম্বতামন্মি তেজস্তে জস্থিনীমহৎ। 

'জযোহন্মি ব্যবসাযোহুন্ম্িসত্্ং সত্ববতামহং ॥৩৬॥ 

বৃফীনাং বাস্থদেবোন্মি পাগুবানাং ধনঞ্জীয়ঃ। 

যুনীনামপ্যহং ব্যাসং কবীনামুশনাঃ কবিঃ 1৩৭॥ 
দ্গ্োদমযতামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাং। 

প্রাপ্তিহেতুম্চাছং কেষাং ভ।বধ্যতাং ভারিকল্যাণানামুৎকর্- 
প্রাপ্তিষোগ্যানা মিত্যর্থঃ) কীর্তিঃ শ্রর্বাক্চ নারীণ।ং স্ৃতির্দেধা 

হতিঃ ক্ষমেত্যেতাউ ব্তমাঃ স্ত্রীণামহষস্মি যাঁসামাভাদমাত্রসন্থন্ধেনখপি 

লোকাঃ ককতার্থমাম্্ানং মন্যযন্তে ॥ ৩৪ ॥ 

বৃহৎ সামেতি। বৃহতৎ্দাম যথ1 সাম্নাং মোক্ষগ্রতিপাদ্দক- 

সামবেদবিশেষঃ প্রধালমন্মি গায়ত্রী ছন্দসামভৎ গারকযাদিচ্ছৃন্দো- 

বিশি্টানামূচাং গায়ত্রী ্থগহমিত 9ঃ। মাপানাং নার্গশীর্ষোহ 

মৃতৃনাং কুঙ্থমাকারোবসন্তঃ্ ॥ ৩৫॥ 

দুতমিতি। দ্য তমক্ষবেবনাবপক্ষণং ছলরত।ং ছপস্য কতণা- 

মন্মি, তেজঘিনা তেজোহহং, জয়োশ্মি জেতৃণাং, ব্যবসাক্নোস্বি 

ব্যবলারিনাং, সং সাতবকানামহং ॥ ৩৬1 

রৃষ্ণীনামিতি। বৃষ্ণীনাং যাদবান।ং বাহদে,বান্মি অধমেধাহং 

স্বৎসঁধা প্লাুবানাং ধনকয়ন্ত মেব মুনীনাং মননশীলানাঁং সর্ধ- 
পদার্থ জানিনামপ্যহং বানঃ কবীনাং ভ্বান্তবর্শিনামুশনা। 

করিশ্রি॥ ৩৭। ও 



*্শমাধ্যায়। ১৯১ 

 মৌনং চৈবাম্মি গুহানাং জানং জ্ঞানবতামহত ॥৩৮| 
যচ্গাপি সর্ববভূতানাং বীজৎ তদহমর্জনন। € 
তদস্তি বিনা যত জ্যান্মাযা ভূতং চরাচরং ॥ ৩৯ ॥ 
নাস্তোহন্তি মমদিব্যানাং বিভূতীনাৎ পরস্তপঃ 

এযতুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ববস্তরোময়া ॥৪০ ॥ 
যদঘদ্বিভূতিমৎ সত্ব শ্রীমদর্জিতমেবব। | 
ততদেবাবগচ্ছ ত্বৎ মম তেজোহংশমভ্ভবঃ ॥ ৪১ ॥. 

দ্বণ্ডইতি। দণ্োদময়তাং দময়িতৃণামন্সি অদাস্তানাং দমন 

কারণং, নীতিরস্মি জিশীষতাং জেতুমিচ্ছতাং যৌনপ্ধবোশ্দি 
গহাপাং গোপ্যানাং ভ্ঞানং ভ্ঞানবতাঁমহং। ৩৮। , 

যচ্চাপীতি। বযচ্চাপি সর্ধভূতানাং বীঞ্ং প্ররোহকারণং 

তদহমজ্জন প্রকরণোপনংহারার্৫থং বিভূতিসংক্ষেপমাহ ন তনন্তি 
ভূততং চরাচরং চরমচরং বা ময়। বিনা বৎ ্তান্তবেম্ময়াপকণ্ং 

পরিত্যক্তং নিরাক্ঝস্কং শৃন্তং হি তৎ গ্তাদতোম্দাত্মকং স্র্বা- 

মিত্যর্থঃ | ৩৯। 

নাস্তোন্তীতি। নাস্তোন্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাঁং বিস্ত- 
রাণাং পরস্তপ ন হীশ্বরন্ত সর্বাত্মনোদিব্যানাৎ বিভৃতীনাং ইয়ত্তা 

'শক্যা বক্ত,ংজ্ঞাতুং বা কেনচিৎ এফতুদ্দেশত একদেশেন 
প্লোক্রোবিতৃতের্বিস্তরোমন্তা । ৪৯1 

ষদঘদিতি। যৎযল্লোকে বিভৃতিষদ্বিভাতিযুক্তং সত্বং বস্ত- 

জাতং শ্রীমদুর্জিতমেব বা শ্রী; লুক্ষীঃ তয়! সহিতং উৎসাছো- 
পেতং ব। তত্তদেবাঁবগচ্ছ ত্বং জানীছি মমেশ্বরভ্ত তেজাংশন- 



১৯২ শ্রীনন্গবাগীতা! 

অথবা বহুনৈতেন কিং জআতেন 
রী 18২| 

ইতি আ্্রমহাভারতে টা  ঈংতী ্ «বৈযাসিক্যাং 

ভীন্ষপর্বণি হক্গবদগীতা শু পনিবৎস্া ক্ষ বিদ্যারাং যোগশাস্্রে 
শ্রীকফাতু নসংবাদে বিভতিযোগানাম দশমোধ্যাযুঃ | 

স্তবং তেজমোংশ:ঃ একদেশঃ সম্ভবোধস্ত তত্েজোংশসস্ভব- 

নিত্যবগচ্ছ ত্বং জানীছি। ৪১। 
অথবেতি। অথব1 বহুন। এতেনৈবমাঁদিনা কিং জ্ঞাতেন 

তবার্জুন শ্তাংৎ সবিশেষেণ অশেবতত্ত।মিমমুচ্যমান্মুর্খং শৃথু 

বিষ্টভ্য বিশেষতন্তত্তনং দৃঢ়ং-কৃত্বা ইদং কৃৎনং জগৎ এফাং 

শেন একাবয়বেনৈকপাদেন সর্ধভূতম্বব্বপেণেত্যেতত্বথা চ মন্ত্র- 
বর্ণঃ পাদোন্ত সর্ব! ভূতানীতি স্থিতোঁহঃ ইতি । ৪২1 

ইতি গ্তগহাগীতাভাষ্যে ঘশমোধায়ঃ। 



একা দশোধ্যায়ঃ 

অর্জধুনউবাচ ৫. 
মদনুগ্রহায় পরম গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ভিতহ | 

যত্বযোক্তৎ বচন্তেন মৌহোহুযৎ বিগতোমম ॥ ১॥ 

ভবাপ্যয়ৌ ছি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশোময়ী। 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মামপি চাবযয়ৎ ॥ ২॥ 

এবমেতদ্যথাথ ত্বমাত্মানৎ পরমেশ্বর | 

দ্র মিচ্ছামি তে রূপটমশ্বরং পুরুষোভম ॥ ৩। 
ভগবতোবিভূতয়উক্কান্তত্ চ বিষ্ভ্যাছমিদং কৎসমেকাংশেন 

স্থিতোজগদিতি ভগবতাতিহিতংস্রত্বা যজ্জগণা তম কংরুপমাদ্যমৈশ্বরং 
তৎ সাক্ষাৎকর্ত,মিচ্ছন্নজুনিবাচ। মদনুগ্রহার্থ পরমং নির- 

তিশয়ং গুহং গোপ্যং অধ্যাত্মসংজ্রিতমীস্মানাত্ববিবেকবিষয়ং 
নিরতিশয়ং যত্বযোক্তং বচোবাক্যং তেন বচলা মোছোয়ং 

বিগতোমমাবিবেক্বুদ্ধিরপগতেত্যর্থঃ ॥ ১॥ 
কিঞ্চ ভবেতি। ভবউৎপত্তিরপ্য়ঃ ্রলয়োভৃতানাং, তৌ৷ 

ভবাপ্যয়ৌ শ্রুতৌ বিস্তরশোময়া ন সংক্ষেপতন্বত্তঃ ত্বংসকাঁশাৎ 

, কমলপত্রাক্ষ কমলন্ত পত্রং কমলপত্রং তদ্বৎ অক্ষিণী যন্ত তব 

'ম ত্বং কমলগপত্রাক্ষঃ হে কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মমপি চাব্যয়মক্ষয্ং 

শ্রুতমিত্যনূবর্তৃতে ॥২ ॥ 
" এবমিতি। এবমেতক্নানাথ| যথ| যেন প্রকারেণাথ কথয়সি 

ত্বমাত্মানং' পরমেশ্বরং তথাপি ভ্র্মিচ্ছামি তে তব জা নৈশ্বর্য- 

শক্তিবলবীর্ধ্যতেজোভিঃ. সংপন্নমৈশ্বরং বৈষবং রূপং 
পুরুযোতম &৩ ॥ 

৭ 



১৯৪ জীমন্তগবাগীত. 

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়! দ্রষ্টমিতি প্রভো৷ | 
যোগেশ্বর ততোমে ত্বং দর্শয়াতানমব্যয়ৎ ॥ ৪ ॥ 

জ্রীভগবানুবাচ। 
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহত্রশঃ। 
নানাবিধাঁনি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫। 
পশ্যাদিত্যান, বস্ন্ রূদ্রানশ্িনৌ মরূতস্তথা । 
বহুন্যদৃষ্টপূর্ববাণি পশ্যাশ্চধ্যাণি ভারত ॥ ৬॥ 

ইছৈকস্থং জগৎ কৃত্ন্ং পশ্যাদ্য সচারাচরং | 
মন্যসইতি। মন্যসে চিন্তয়সি যদি ময়াজ্ভুনেন তৎ শক্যং 

ষ্ট মিতি প্রভো দ্্রামিনূ যোগেশ্বর যোগিনোযোগাস্তেযামী্বরো- 
যোগেশ্বরঃ হে যোগেশ্বর যম্মদহমতীবার্থ দুষ্টংততঃ তম্মান্মে 
মূম মার্থং দর্শন ত্বস্ত্আান মব্যয়ং ॥ ৪ ॥ 

এবঞ্চোদিতোহজ্ঞুনেন ভগবাস্থবাচ পশ্য মইতি। পশ্য মে 
মম পার্থ রূশাণি শতশোহ্থ সহ্ত্রশঃ অনেকশইনার্থ: তানি চ 

নানাবিধানি অনেক প্রকারাণি দিবি ভবান দিব্যান্যপ্রান্কতানি 

চ নানাবর্ণাককৃতীনি চ নানা নীলপাতাদিপ্রকারাবর্ণাবিলক্ষণাস্তথা 

আকরুতযোহবয়ব ্থানবিশেষাযেষা*ষ রূপাণাং তানি 

নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥৫॥ 

পশ্যাদিত্যানিতি। পশ্য আঁদিত্যান ছাদশ বহুনষ্টৌ 
রুদ্রানেকাদশাশ্বিনৌ দ্বৌ মরুতঃ সপ্ত সপ্তগনান্ এতনান্ তথা 

চ ব-ন্যন্যান্যপি অদৃষ্পুর্বাণি মনুষ্যলোকে ত্য ত্বত্বোংন্যেন 
বা কেনচিৎ পশ্যাশ্চর্ধ্যাণি বূপাপাভূতানি ভারত ॥ ৬ ॥ 

ন কেষলঞমতাবদেব ইটৈকস্থাসতি।, ইহৈকস্থং একশ্রিন্ 



একাদশাধ্যাস্ব । " ১৯৫ 

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রেউ মিচ্ছসি ॥ ৭ ॥ 

ন তু মাং শক্যসে দ্র, মনেনৈব শ্বচক্ষুষ! । 
দিব্যং দদাঁমি তে চক্ষু পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥৮॥ 

সঞ্জয়উবাচ। 
এবমুক্ত। ততোরাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ! 
দর্শয়ামাঁস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরহ ॥ ৯ 
অনেকবক্ত নয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনহ। 

অনেক দিব্যাভরণং দিবাানেকোদ্যতায়ুধহ ॥ ১০ ॥ 

স্থিতং জগৎ কৃত্নং সমন্তং পশ্যাদ্োদানীং সচরাঁচরং সহ চরেণা- 

চরেণ বর্ততে মম দেহে গুড়াকেশ বচ্চান্যজ্জর়পরাজস্নাদি 

যচ্ছংকশে যদ্বা জয়েম যদি বা নোঙ্জয়েযুরিতি যদবোচঃ তদপি 

্রষ্টং ষদীচ্ছসি ॥ ৭ ॥ 

কিন্ত ন তু মামিতি। ন তু মাং শক্যসে ন দ্বকীয়েন 
চক্ষৃষ! মাং বিশ্বরূপধরং শকাসে ডরষ্টমনেন প্রারতেন স্বচক্ষ্ষা 
স্বকীয়েন চক্ষ্য। যেন তু শক্যসে ভ্র্,ং দিব্যেন তঙ্গিব)ং দদামি 

তে তুন্ত্যং চক্ষুত্তেন পশ্য মে মম যোগমৈশ্বরং ঈশ্বরস্য .মমৈশ্বরং 
যোগং যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ॥ ৮ ॥ | 

এবং তং ষখোক্তপ্রকারেণোঁক্ত1 ততোনন্তরং রাজন্ ধৃতরীষ্ি 
মহাংশ্চাসৌ ষোগেশ্বরস্চ মহাযোগেশ্বরোহরিনণরায়ণঃ দর্শয়ামাস 

“দর্শিতবান্ পার্থায় পৃথান্থতায় পরমর্থরূপং বিশ্বব্ূপমৈশ্বরং ॥ ৯ | 
জনেকেতি । অনেকবজ,নয়নং . অনেকানি বক্ঞণণি 

'নয়নানি চ ষশ্মিন রূপে ,তদ্বনেকবক্ত,নয়নৎ অনেকাডুতদর্শশং 

অনেকানাছৃতানি বিস্মাপকানি দর্শনানি বন্মিন, রূপে দঃতনেকা- 



১৯৬ ্ প্রীমন্তগবদরগাতা | 

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনৎ। 
সর্ববাশ্চধ্যময়ৎ দেবমনভ্তৎ বিশ্বতোমুখ ॥ ১১ ॥ 

দিবি সূর্য্যসহত্রস্য ভবেদ্যুগপছুথিতা | 
যদি ভাঃদদৃশী স! স্যাৎ ভাসস্তপ্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥ 
তত্রৈকস্থং জগত কৃতস্্ং প্রবিভক্তমনেকধা । 
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাগুবস্তদা ॥ ১৩ ॥ 

সুতদর্শনং রূপং তথানেকদিব্যাভরণৎ অনেকানি দিব্যাভরণানি 

যন্মিংস্তদনেকদিবাভারণং তথা দিবাানেকোদ্যতাঘুধং দিব্যানি 

অনেকানি উদ্যতানি আম্ধানি যশ্মিংস্তপি ব্যানেকোধা তাধুধং 

দরশরামাসেতি পূর্বের্ণ সন্বন্ধঃ ॥ ১০ ॥ 

কিঞ্ দিব্যেতি। দিব্যমান্জ্যাস্বরধরং দিব্ানি মাণ্যানি 

মাল্যানি পুষ্পাণি অন্বরাণি বগ্কাণ চ ধিয়ন্তে থেনেশ্বরেণতৎ 

দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং দিব্য! গন্ধা অন্ুলেপনং 

যশ্মিন সর্বাশ্র্যযমন্ং সর্বাশ্ত্য্যপ্রারং দেবমনস্তং নাস্যাস্তোস্তীতি 

অনন্তত্তং বিশ্বতোমুখং সর্মভূতাত্বত্বাং তং দর্শরামাদার্জ.- 
নোদদর্শেতি অধ্যাহ্িয়তে ॥ ০১ ॥ 

যা পুনর্ভগবতোবিশ্বরূপস্য তান্তস্য/ উপমোচ্যতে দিবীতি। 

দ্বিব্যস্তরিক্ষে তৃতীরস্যাৎ বা দিবি সৃর্ষ/াঁণাং সহস্রৎ স্য্যসহ্ত্রং 

তস্য যুগপছুখিত্্য যুগপদুখিতা৷ ভাঃ স' যদি সদৃশী স্যাৎ তসা 

মহাত্মন বিশ্ব পস্য ভাসে যদ্দি ঝা ন স)াৎ ততোপি বিশ্বরূপপৈব 

ভা অতিরিচ্যতইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥ ৮ 

কিঞ্চ তত্রেকস্থমিতি। তত্র তম্মিন বিশ্বন্ূপে একন্সিন 

স্থিতমেকস্থং জগৎ কৃতনং গ্রবিভক্তমনে কধ। দেব্পিত্বমনুয্যাদি- 
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ততঃ সবিশ্ময়াবিষটো হষ্উরোমা ধনঞয়ঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥ 

অর্জ নউবাচ। 
৮খাহি 

পশ্যামি দেবঞ্ন্তব দেব দেহে 
সর্ববাংস্তথ। ভূতবিশেষ সংঘান্। 

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ 
ম্বষীংশ্চসর্ববানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫॥ 

ভেদৈরপশ্যৎ দৃষ্টবাম্ দেবদেবস্য হরেং শরীরে পাগুবো- 
জুরনস্তদ। ॥ ১৩ ॥ 

ততইইতি। ততত্তং দৃষ্1 নবিশ্মসেনাধি্ঠোবি্ময়াবিষ্টো 
হষ্টানি রোনাণ্যস্য সোম়ং হষই্রোম। চাঁভবদ্ধনঞজয়ঃ প্রণম্য 

গ্রকর্ষেণ নমনং কৃত্বা প্রহ্বীভূতঃ সন শিরস! দেবং বিশ্বরূপধরং 

কৃতাঞ্জলিন স্বরার্ধং সংপুটাকৃতহত্তঃ সন্নভাঁষতোক্তবানূ ॥ ১৪ ॥ . 

কথৎ যত্বয়। দর্শিতং গবিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বান্তব 

মাবিষ্বন্ অজু উবাচ পশ্যামীতি। পশ্যাম্যুপলতে হে 
দেব তব দেহে দেবান্ সর্বাংস্তথা ভৃতবিশেষসংঘান ভুতবি- 

শেধাথাং স্থাবরজজমানাং নানাসংস্থানবিশেযানাং বংশ্বাঃ 

'ছুতবিশেষসংস্থান্তান্ ক্ষি্চ বুক্জাণং চতুমুখমী শমীশিতারং 
প্রজান্বাং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্বমধ্যে মেরুক শিক সনস্থমিত্যর্থঃ 

স্কষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্ পর্বানুরগাং্্চ বাহ্থকিগ্রত্ৃতীন্ দিব্যান্ 

দিবি ভবান ॥ ১৫ ॥ 



১৯৮ | মতগব্াগাত। 

অনেকবাহুদরবক্ত,নেগ্রং 

পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনস্তরূপং। 

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ 

কিরীটিনং গদিনৎ চক্তিণপর 
তেজোরাশিং সর্বতোদীপ্তিমস্তং | 
পশ্যামি ত্বাং ছুর্নিরীক্ষ্যংসমন্তাদ্ 
দীপ্তানলার্কছুতিমপ্রমেয়ং ॥ ১৭ ॥ 

কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকবাহুদ্দরবক্তনেত্রর অনেকে 

বাছব উদরাণি বক্তাশি নেত্রাণি চ যত তব স ত্বমনেকবাহৃদর- 
বক্তনেত্রং ুংঅনেকবাহ্দরবক্তনেত্রং পশ্ঠামি ত্বা. ত্বাং সর্ববতং 

সর্ধত্র অনস্তব্ূপমনস্তানি রূপাঁণি অস্যেত্যনস্তরপস্তৎ অনন্তব্নপং 

নাস্তমন্তোহবসানং ন মধ্য২ং মধ্য২ং নাম ছয়োঃ- 

ফোট্যোরস্তরং ন পুনস্তবাদিং তব দেবস্ত 'ন অন্তং পন্তামি 

ম মধ্যং পশ্তামিন পুনরাদিং পশ্বামি হে বিশ্েশ্বর ছে 

বিশ্বয়ুপ | ১৬॥ 

কিঞ্চ কিরীটিনমিতি । কিরীটিনং কিরীটোনামশিরো- 
ভূষণবিশেষং তদ্যত্তান্তীতি সকিরীটী তং কিরীটিনং তথা 
গদিনং গদ। যস্ত বিদ্যুত ইতি গদী তং গদিনং তথঃ চক্রণং 

শ্চক্রমন্তাষ্ভীতি চক্রী তং চক্রিণ, চ ভেজোরাশিং *তেজঃপুঞ্জং 

সর্বতোদীপ্তিমস্তং সর্বতোদীঘ্তির্ধযস্তান্তীতি সর্বতো দীন্তিষাংস্তং 

স্র্যতোধদীপ্তিঙন্তং পগ্াষি ত্বাং দুগ্গিরীক্ষ্যং ছুখেন নিরীক্ষ্যেং- 
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ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 

ত্বমস্য বিশ্বস্য বিস্তর পরং নিধানং । 

ত্বমব্যয়ঃ শাখতধশ্মগোণ্ড। 

সনাতনত্তং পুরুযোমতো মে ॥ ১৮॥ 

অনাদি মধ্যাম্তমনস্তবীর্যয- 

মনস্তবাহুং শশিসুর্য্যনেত্রং। 

ছক্লিবীক্ষ্যন্তং সমস্ততঃ সর্ব দীপ্তানলার্কছ্যতিং অনলশ্চার্ক- 
শ্টানলাকৌর্দীণ্তী অনলাকো দীপ্তানলাকো তয়োর্দীপ্তানলারক- 
স্বোছ্যভিরিব ছ্যতিস্তেজোস্ততবসত্বং দীপ্তানলার্কগ্যতিস্তং 

ত্বাং দীপ্তানলার্কদ্যতিং অগ্রমেয়ং ন প্রমেয়প্রমেয়মশক্য- 
পরিচ্ছেঘ্মিত্যর্ঘঃ | ১৭ | 

ইতএব তে যোগশক্তিদর্শনমন্থমিনোমি মিতি। ্বম- 
ক্ষয় ন ক্ষরতীতি পরমং পরং ব্রহ্ম বেদিতব্যং জ্ঞাতব্য 

মুঘুক্ষতিঃ ত্বমন্ত বিশ্বস্ত সমন্তন্ত জগতঃ পরৎ প্রকষ্টং নিধানং 
নিধীয়তে অন্বিষ্কিতি নিধানং পরমাশ্রয়ইত্যর্থঃ কিঞ্ ত্বনব্যয়ে! 
ন চ তব বায়োবিদ্যতইতি অব্যয় শাশ্বতধর্্মগোপ্ত। শঙ্বস্তবং 

শাঙ্বভোনিত্যোধর্নস্তস্ত গোপা শাশ্বতধর্মগোপ্ত। সনাতনশ্চির- 

সনন্তং পুরুষঃ পরোমতোহভিপ্রেতে। মে মম 1১৮॥ 

: ফিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তষাদিশ্চ মধ্যঞ্চ অত্তশ্চ ন 

বিদ্যতে যন্ত সোষমনাদিমধ্যাভ্তম্তং তবামনাদিমধ্যাস্তমনত্তবীর্য্যং 

ন ভব, বীধ্যস্তাস্তোহস্তীত])নস্তবীর্য্যত্তং ত্বামনত্তবীর্য্যং তথ! 

অনস্তবাঁহমনত্তাবাহবো! বস্য ,তব সত্বমনস্তবাহপ্তৎ খাং অনন্ত" 

াকুং শশিহ্ুর্যানেত্রং শশিশ্র্ধ্যো নেত্রে যস্ত তব জঃ ত্বংশশ- 



২০ শীতগব্দীতা 

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহতাশবক্তং 
স্বতেজস। বিশ্বমিদং তপস্তং ॥ ১৯। 

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমস্তরং হি 
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ। 
দৃষ্টাভুতৎ রূপমিদং তবো গ্রৎ 
লোঁকত্রয়ৎ প্রব্যথিতং মহাত্বন্ ॥ ২০ ॥ 

অমী হি ত্বাং স্রসংঘাবিশস্তি 

কেচিন্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ে। গৃণস্তি। 

হুর্য্যনেত্রঃ তং ত্বাং শশিক্র্যনেত্রং চক্দ্রাদিত্যনয়নং' পঞ্ভামি 

ত্বাং দীপ্তছতাশবক্ত,ং দীপ্তশ্চাসৌ হুতাশশ্চ তদ্বৎ বক্ত,হযস্ত 
তব সন্বং দীণুছতাশবক্তঃ তং ত্বাং দীপু হুতাশবক্ত ং স্বতেজসা 
বিশ্বং সমস্তমিদং তপত্তং সন্তাপয়স্তং। ১৯। 

দ্যাবাপৃথিব্যেরিতি। দ্র্যাবাপৃথিব্যোরিদমস্তরং হি অস্তত্বীক্ষং 

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈিকেন বিশ্বরূপধরেণ দ্িশশ্চ সর্বধ্যাপ্তাঃ দৃষ্টী উপ- 
জন্য অদ্ভুতং বিন্মাপকং রূপমিদং তব উগ্রং ক্রুর 'লোক- 
জয়ং লোকানাং ত্রয়ং লোকত্রয়ৎ প্রব্যথিতং তীতং প্রচলিতং 

বকে মহাত্মন্ অক্ুত্রত্ষভাব। ২৯। 

অধাধুন! পুরা যঘ্বা জঘেম যদি বানোজয়েযুরিতি “অর্জ, 
ঈন্ত অংশয়আমীৎ তত্নির্ণয়া পাগডবজয়মৈকাত্তিকং দর্শয়ামীতি 
শ্রবৃত্তোভগবান্ তং পশ্যক্লাহ অমী হীতি। কিঞ্চ জমীহি- 
যুধ্য মানীধোদ্ধারস্তাং নুরসংঘায়েংত্র তৃভারাবতারায়াবততী্পাব- 

'বাঁদিদেবসংঘান্ষ্যসংস্থানান্তাং বিশন্ত শ্রবিশন্তোদৃষ্ঠতে তত্র 
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বস্তীত্যুক্ত। মহর্ষিসিদ্ধসংঘা- 
বীক্ষস্তেত্বাং স্ততিভিঃ পুষ কলাভিঃ ॥ ২১ ॥ 
রুদ্রোদিত্য। বসবো যে চ সাধ্যা- 
বিশ্বেহন্মিনৌ মরুতশ্চোদ্বপাশ্চ। 

গন্ধর্ব্বষক্ষান্থরসিদ্ধসংঘা 

বীক্ষপ্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈবসর্কের্ব ॥ ২২ ॥ 
রূপং মহত্তে বহুবজ্ঞ নেত্রং 
মহাবাহো বন্ুবাহুরুপাদং। 

কেচিভীত।; প্রাঞ্লয়; সন্তোগৃণস্তি স্বস্তি ত্বামন্তে পলায়নে- 

প্যশক্তাঃ সম্ভোযুদ্ধে প্রত্থ্যপন্থিতে উৎপাতাদিনিমিত্তান্যপলক্ষ্য 
্বস্ত্যত্ত জগতইতুযুক্ত1 মহ্ষীসিদ্ধসংঘাঃ মহর্ধীণাঞ্চ সিদ্ধানা্চ 

হ্বাঃ স্বস্তি ত্বাং স্তুতিতিঃ পুক্ষলাভি: সম্পূর্ণা্তিঃ | ২১। 

কিঞ্চান্তৎ রুদ্রেতি। রুদ্রা্দিত্যাবসবোষে চ সাধ্যাকুত্রা- 

দয়োঃগণাঃ বিশ্বেশ্বিনৌ বিশ্বে দেবাঃ আশ্বিন চ দ্েবৌ বক্- 
তশ্চ বাঁয়বউন্মপাশ্চ পিতরোগন্ধর্্বযক্ষান্রসিদ্ধনংঘাঁ; গন্ধর্বা- 

ছাছাহ্হ্ প্রভৃতয়োবক্ষা: কুবের প্রতৃতয়ঃ অন্থরাবিরোচনগ্রতৃ- 

তয়ঃ জিদ্ধাঃ কপিলাদয়ন্তেযাং সংঘাঃ গন্ধর্বযক্ষান্থুরসিদ্ধসং- 
ঘান্তে বীক্ষন্তে পণ্তত্তি ত্বা ত্বাং বিস্সিতাঃ বিস্ময়মাপন্নাঃ সম্ভত- 

এব সর্কে। ২২। * র 

ষন্মাৎ রূপমিতভি। রূপং মহদভিপ্রমাণংৎ তে তব বহু- 

বক্জ,নেত্রং বহনি বজাণি মুকটানি নেজাণি চক্ষুংবি চ যন্মিং 
স্তঙ্রপং বহুবক্ত,নেত্রং ছে মহাবাছো বহুবাঁহুরুপাদ, বছবো- 



২০২ শ্রীমত্তগবদগাতা ৷ 

বছুদরং বহুদংষ্টণকরালং 
দৃষ্ট1 লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহৎ ॥ ২৩ ॥ 
নভস্পৃশং দীপ্তমানেকবর্ণং 
ব্যাতাননং দীগুবিশালনেত্রৎ। 

দৃষ্ট। হি তাং প্রব্যথিতাস্তরাত্া 
ধতিৎ ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষে ॥ ২৪ ॥ 

দংষ্টাকরালানি চ তে মুখানি 
দৃষ্টেব কাঁলানলসন্িভানি। 

বাছবঃ উরবঃ পারাশ্চ যম্মিনি রূপে তদ্হুবাহুরুপাঙ্গং কিঞ্চ 

বহদরং বহৃনি উদরাপি যন্রিনিতি তত বহুদরং বহুদংষ্টা- 

করালং বইবীভিঃ দংই্াতিঃ করালং বিরুতৎ তদ্বহদংই,ক- 
রালং দৃষ্টা বূপশীদৃশং লৌকাঃ লৌকিকা: প্রাণিনঃ প্রব্যথিভাঃ 
প্রচলিতাভয়েন তথাহং। ২৩। 

তত্রেদং কারণৎ নভংম্পৃশমিতি। নভ:স্পুশং ছ্যম্পর্শমিত্যর্থঃ 

শীপ্তং প্রজ্জলিতং অনেফবর্ণং অনেকেবর্ণ। ভয়ঙ্কর। নানাসংস্থানা 

বন্মিংস্তয়ি তাং ত্বামনেকবর্ণং ব্যাত্তানং বিবৃতানি আননানি 
মুখানি য্সিন্ ত্বয়ি তং ত্বাং ব্যাতাননং দীগুবিশালনেত্রং 
দীপগানি প্রজ্জলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রানি যন্মিং- 
স্বয়ি তং ত্বাৎ দীপ্তবিশালনেত্রং দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতা- 
স্তরাত্মা প্রব্যথিতঃ প্রতীতোহস্তরাত্ম। মনো যন্ত মম 'সোহং 

'প্রব্যধিতাস্তরাত্থা সন্ ধৃতিং ধৈর্য/ং ন বিন্দামি ন লঁতে নি? 
পশমং মনত্তট্টিং হে বিষ্ষো। ২৪। 

' কন্মাৎ দংষ্টাকরালানীতি। দং্টাকরালানি দংষ্টাতিঃ 



একাধশমাঁধ্যান়। ২৪৩ 

দিশে। ন জানে ন লভে চ বর্ম শা 

প্রসীদ দেবেশ জগন্িবাস ॥ ২৫ ॥ 

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্টস্য পুক্রাঃ 
সর্ষে সহৈবাবনিপালসং ঘৈঃ। 
ভীম্ষোদ্রোণঃ সৃতপুত্রস্তখাসৌ 
সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥ 
বজ নি তে ত্বরমাণাঁবিশস্তি 

দংষ্ট1করালানি ভয়ানকানি | 
করালানি বিরুতানি তে তব মুখানি দৃষ্টেবোগলভ্যা কাপান- 
লসনিভানি গ্রলয়ক্কালে লোকানাং দাহকোহগ্রিঃ কালানলম্ত- 

ন্লিভানি কালানলসদৃশানি দৃষ্টেত্যেতদ্দিশঃ পূর্বাপুরবিবেকেন 

নজানে দিড্মূঢ়োম্াতোন লভে ন চোপলভে চ শর্ম সুখ- 

মতঃ প্রসীদ গ্রাসন্নে। ভব দেবেশ জগন্নিবাস। ২৫। 

ষেভ্যো মম পরাজয়শঙ্চ প্রাগেব আসীৎ সা চাপগত। যতঃ 

অমী চেতি। অমীচত্বাং ধৃতরাষ্স্ত পুজাং ছধ্যোধন শ্রা- 

তয়ত্তরমাণা বিশন্তীতি ব্যবহিতেন সংবন্ধঃ সর্ব স্ৰৈ 
সংহতাঃ অবনিপালসংঘৈঃ অবনিং পৃথ্টীং পালয়ভ্িত্যবনি- 

পালাস্তেযাং সং বৈ: কিঞ্চ ভীন্মোদ্রোণ: সৃতপুত্রঃ কর্ণগ্তথাসৌ 

সহাদ্মনীক্লৈরপি ধৃপ্্যগ প্রভৃতি ভিরোধমুখ্যেঃ যোধানাং মুখ্যেঃ 

প্রধাটৈঃ সহ । ২৬। 

কিঞ্চ নক্তানীতি। বজাণি সুখানি তে তব ত্বরমাণা" 

সরাধুক্তাঃ অস্তো বিশস্তি কিং বিশিষ্টানি দংট1করালানি 

মুখানি ভয়ানকানি ভয়ঙ্করাণি কিঞ্চ কেচিনুখানি প্রবিষ্ঠানাং. 



২০৪ | শীমত্তগবাগাত।। 

কেচিদ্বিলগ্রাদশনান্তরেমন 

সংদৃশ্যন্তে চূর্ণ তৈরুত্তমাঙ্গেঃ ॥ ২৭॥ 
বথাঁসদীনাং বহবোহম্থুবেগাঃ 
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবস্তি। 
তথা তবার্ী নরলোকবীরা 

বিশত্তি বক্তাণ্যতিতোত্বলস্তি | ২৮॥ 

যথ। প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গ 

(বশন্তি নাশায় সম্বদ্ধবেগাঃ | 

তথৈব নাশায় বিশস্তি লোক! 
স্তবাপি বক্তীণি সম্বদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯।॥ 

মধ্যে বিলগ্লাদশনাত্তরেযু দত্তান্তরেযু মাংসমিৰ ভক্ষিতং সংদৃ- 

স্তে উপলভ্যন্তে চর্ণিভৈন্চণীরুতৈরুত্মান্গৈ: শিরোভিঃ | ২৭। 
কথং প্রবিশস্তি মুখানীত্যাহ যথা নদীনামিতি। যথ! 

নর্দীনাং অবভ্তীনাং বহবোইনেকেহম্ুনাং (বগাঅন্ুবেগাস্তরা” 

বিশেষাঃ সমুদ্রম্নেবাভিমুখাঃ গ্রতিমূখ।: দ্রবস্তি প্রবিশস্তি তথ। 

তম্বতব জন্ী ভীম্মাদয়ে। নরলোকবীরা মমুষ্যলোকপালা 

বশত্তি বক্ত।গ্যভিতোজ্বলস্তি প্রকাশমানানি। ২৮। 

তে কিমর্থং প্রবিশস্তি কথঞ্চেত্যাহ যথেতি। যথা প্রনীপ্তং 

জলনং অগ্নিং পতঙ্গাঃ পক্ষিণ! বিশাস্ত নাশায় বিনাশার 

সমুদ্ধবেগাঃ সমৃদ্ধঃ উদ্ভৃতো! বেগে গতির্যেষাঁং তে সম্দ্ধবেগাঃ 
তখৈব ,নাশায় বিশস্তঃ লোকাঃ গ্রাণিনস্তবাপি বন্ধ।ঁণি 
সম্ুদ্ধবেগাঃ। ২৯। 



একাদশমাধ্যায়। ২৪৫ 

লেলিহ্যনে গ্রসমানঃ সমস্তা- 

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদর্লভিঃ।. 

_তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্র 
ভাসম্ভতবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ঠো ॥ ৩০ ॥ 

আখ্যাহছি মে কোভবানুগ্ররূপো 

নমোহত্ত্ব তে দেববর প্রসীদ । 

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাদ্যং 
ন হি প্রজানামি তব প্ররৃতিং ॥ ৩১ ॥ 

ভগবানউবাচ। 
কালোম্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্ররৃদ্ধো- 

লোকান সমাহর্ত মিহপ্রনৃত্তঃ। 
ত্বং পুনঃ লেলিহসইতি। লেলিহাসে আম্বাদয়সি গ্রসমা- 

নোহস্তঃগ্রবেশরন্ সমস্তাৎ সমস্ততোলোকান্ সমগ্রান্ সমস্তান্ 

বদনৈর্বকৈ অ্লভিরীপ্যধানৈস্তেজোভিরাপূর্ধ্য সংব্যাপ্য জগৎ 
সমগ্রং সহাগ্রেণ সমস্তমিত্যেতৎ কিঞ্চ ভাসোদীপ্তযস্তবোগ্রাঃ 

করাঃ গ্রতপত্তি প্রতাপং কুর্বত্তি হে বিষে ব্যাপনশীল। ৩০। 

যতএবমুগ্রন্থভাবোহস্তঃ আখ্যাহীতি। আখ্যাহি কথয় মে 
মহং কোডবানেবসুগ্রবূপঃ অতিক্ুরাকারে। নষোস্ত তে তৃত্যং 
হে দেববর দেবানাং প্রধান প্রসাদ *প্রসাদ্দং কুরু বিজ্ঞাতৃং 

বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যমাদৌ ভবমাদ্যং ন হি যন্মাৎ 
প্রজানামি তব ত্ব্দীয়াং প্রবৃত্তিং চেষ্টাং । ৩১। 

কালোস্মীতি। কালোশ্মি লোকক্ষরক্কৎ লোকানাং ক্ষয়ং" 



২৬ ভ্ীষতগ্বাগাত। 

খতেপি ত্বাং ন ভবিষ্যস্তি সর্ব 

যেবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেযু যোধাঃ॥ ৩২ ॥ 

তন্মাসথিমুত্তিষ্ঠ যশো লভন্ব 
জিত্বা! শক্রন তৃঙক্ষ। রাজ্য সমৃদ্ধং। 

ময়েবৈতে নিহতাঃ পূর্বধমেব 
নিমিতমাত্রং ভব সব্যনাচিন্ ॥ ৩৩॥ 

দ্রোণঞ্চ ভীল্গঞ্চ জয়দ্রেখ্চ 

কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্। 

করোতাতি লোকক্ষয়রৎ প্রবৃদ্ধোবৃদ্ধিং গতোধদর্থং প্রবৃদ্ধ- 

স্তচ্ছগু লোকান্ সমাহর্তং সংহ্তৎ ইহ অশ্মিন্ কালে প্রবৃত্ঃ 
ধতেপি বিনাপি ত্বা ত্বাং ন ভবিষ্যস্তি ভীম্মদ্রোপকর্ণপ্রভৃতয়ঃ সর্ব 

যেজ্যন্তব্শঙ্ক। যেবস্থিতাঃ প্রত্যলীকেঘনীকমনীকং প্রতি প্রত্য- 

নীকেবু প্রতিপক্ষতভৃতেযু অনীকেযু যোধাএব যোদ্ধারঃ | ৩২। 

যম্মীদেবং তম্মাত্থমিতি । তস্মাত্বমুত্তিষ্ ভীক্ষব্রোণপ্রভৃতঘোই- 

তিরথা অজেযাদেরৈপ্যঞ্নেন জিতাইতি যশে! লতম্ব কেবলং 
পুণৈর্ি তত গ্রাপ্যতে জিত্বা শত্রু নৃহ্র্যযোধনপ্রভৃতীন্ ভূংক্ষরাজ্যং 
সমৃদ্ধং অসপত্বমকণ্টকং ময়! এবৈতে নিহত। নিশ্যয়েন হতাঃ 
প্াৈর্বিযোজিতাঃ পূর্বমেবঃ নিমিতমাত্রং তব্ব:, হে সব্যসাচিন্ 
সব্যেন বামেন হত্তেন শরীণাং ক্ষেপাৎ রিনি 

"ভূন: । ৩৩ । 

[.. ফোণঞ্চেতি। ভৌগঞ্চ যেযু যেযু যোধেযু অজু'নস্যাশস্বানীৎ 

তাঁংস্তান্ সর্বান্ ব্যপদিশতি তগবান্ ময় হতাঁনিতি। তত্র 



একাছলাধ্যায় । ৬৭ 

ময় হতাং স্তং জহি মা! ব্যথিষ্ঠা 
যুধ্যত্ব জেতাসি রণে সপত্বান্.॥ ৩৪॥ 

সঞ্জয়উবাচ। 
এততশ্রুত্ব বচনং কেশবস্য 

কৃতাঞ্জলির্ধ্ব্পমানঃ কিরীটা ! 

নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং 

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥ 
দোণভীম্ময়োস্তাবং প্রসিদ্ধমাঁশঙ্কাকারণং ভ্রোণোধনূর্ব্বেঘাচা- 

ধেোযাদিব্যান্ত্রসম্পন্নঃ আত্মনশ্চ বিশেষতে। গুকর্গরিষ্ঠোহীন্ঃ 

্থচ্ছন্দমৃত্যু দিব্যান্ত্রসম্পন্নশ্চ পরশুরামেণ হন্দযুদ্ধগমমন্্ চ পরা- 
জিতঃ তথা জয়দ্রথোপি বস্য পিত। তপশ্চরতি. মম পুত্রস্য 

শিরে! ভূমৌ। পাতয়িষ্যতি যস্তপ্যাপি শিরঃ পতিষ্যতীতি কর্োপি 

বাসবদত্তয়া শক্ত্যা ত্বমোঘয়া সম্পন্নঃ কৃর্ধযপুতরঃ ককানীনোঁ 
যতোতন্তপ্লাযৈব নির্দেশঃ মন হতাংত্বংজছি নিমিত্মাত্রেণ না 

ব্যথিষ্ঠান্তেভ্যে। ভয়ং মা কা্ধাঃ যুদ্ধন্ব জেতাসি ছৃর্য্যো ধনপ্রস্$- 

তীন্রণে যুদ্ধে সপত্বান্ শত্রন্। ৩৪ | 

এতৎ শ্রুত্বেতি। এতৎ শ্রত্বা বচনং কেশবস[ পুর্ষোক্তং 

.স্কতাঁঞধলিং সন্ বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটা নমস্কত্য তৃয়ঃ 

পুররেবাহোক্তবান্ কৃষ্ং সগদগদৎ সহ গঞগাদয়! বাচা মনা- 
শন্মেন ভয়াবিষ্টস্য ছুঃখাভিখাতাৎ' স্বেহাবিষ্টপ্য ৮ হর্ষোন্তবাৎ 

অশ্রপুণনেত্রত্বে সতি শ্নেম্সনা ক্ঠাবরোধঃ ততশ্চ বাচোৎপাটৰং 
মন্দশবত্বং যত সগদগদণ্ডেন সহ্বর্ততইতি সগদ্গদং বচনম্বাহেতি 
বচনং ক্রিয্াধিশেবপমেতৎ ভীতভীতঃ পুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্ 



২৪৮ শীমন্তগবদগীতা। 

 অঙ্জুনিউবাচ। 
স্থানে হধীকেশ তবপ্রকীর্ত্য) 
জগৎ প্রহ্থষ্যত্যনুরজ্যতেচ ! 

রক্ষাংসি ভীতানি দিশোন্দ্রবস্তি 

সর্বে নমস্যস্তি চ সিদ্ধসংঘাঁঃ ॥ ৩৬। 

কম্মাচ্চ তে ন নমেরম্মহাত্ন্ 

গরীয়সে ব্রহ্ম ণোহপ্যাদি ক্র! 
প্রণম্য প্রহ্বীভৃত্বাছেতি ব্যবহিতেন জন্বন্ধং, অত্রাবসরে সপ্তয়- 

বচনং সাভিপ্রায়ং কথং ড্রোণাদিত্র্পনেন নিহতেজেষেষু, 

চতুূণ নিরা্রয়ে! ছূর্ষ্যোধনো নিহত এবেতি মন্বা ধতরাষ্ট্ো- 
জয়ং প্রতি নিরাণঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতীতি ততঃ শাস্তিরু- 
ভয়েষং ভবিষ্যতীতি তদপি নাশ্রৌধীৎ ধতরাষ্ট্রে তবিতবা- 

বশাৎ। ৩৫ | 

স্থানইতি । স্থানে যুক্তং কিং তব প্রকীর্ত্যা ত্বন্মাহাস্ময- 

কীর্তনেন শ্রুতেন ভ্বধীকেশ যজ্জগৎ প্রন্ৃষ্যতি প্রহর্ষমুপেতি 
ততস্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ অথবা বিষদ্নবিশেষণং স্থানইতি, যুক্তো- 
হর্যাদ্দি বিষয়োভগবান্ যত ঈশ্বরঃ সর্বাত্ম সর্বভূতনুহ্চ্চেতি 
তথা অনুয়জ্যতে অনুরাধেণেপৈতি তচ্চ বিষয় ইতি ব্যাখেয়ং 

কিঞ্চ রক্ষাংসি ভীতানি ভয়াবিষ্টানি দিশে। ভ্রবস্তি গচ্ছন্তি 

তচ্চ স্থানে বিষয়ে সব্দে নমব্যস্তি নমন্তুর্বন্তি চ সি্ধসংঘাঃ 

* নিদ্ধানাং সমুদ্রায়াঃ কপিলাদীনাং তচ্চ স্থানে । ৩৬"। 

ভগ্গবতোহ্র্যাদিবিষন্বত্বে হেতুং দর্শয়তি কম্থাচ্চেভি |" কল্মাচ্চ 
'ছেতোস্তে তুত্যং ন নমেরম্ ন নমন্ধুর্য 7; হে মহাত্বন্ গরীয়ষে 



একাদশাঁধ্যানস। ২৯ 

অনন্ত দেবেশ জগন্সিবাস | 
ত্বমক্ষরং পদমতৎপরং যশ ॥ ৩৭॥ 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং | 
বেতাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 

ত্বয়। ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ ॥ 

বায়ু ধমোহ গ্রির্রুণঃ শশাঙ্ক 

প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহশ্চ। 
গুরুতরাফ়্ যতোবক্ষণে। হিরণ্যগর্ভস্যা প্যাদিকর্ত1 কারণমতত্তশ্মৈ 

আরিকর্ডে, কথমেব তে ন নমন্ধুরযৃঃ অতোহ্ধাদীনাং*নমস্কারস্য 
ঠস্থানং ত্বমর্থোবিষয়ইত্যর্থঃ হে অনস্ত দেবেশ হে জগক্লিধান 

ত্বম্ক্ষরং তৎপরং যদেদাস্তেযু শ্রয়তে কিং তৎ সদ্দসৎ্ যৎ বিদ্য- 
মানং তৎসৎ অসচ্চ যৎ নান্তীতি বুদ্ধিত্তে উপধানতূতে সদসত্তী 
যস্যাক্ষরস্য যদ্দারেণ' সদসদিত্যুপচর্ধ্যতে পরমার্থতত্ত সত্বসতঃ 

পরং তৎ যাদক্ষরং বেদবিদোবদত্তি তঙ্মেব নান্যদ্দিতটতি- 

প্রায়ঃ | ৩৭ । 

পুনরপি স্তৌতি ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবোজগতঃ শষ স্বাৎ 
গুরুষঃ পুরিশরনাৎ পুরাণশ্চিরস্তনত্বমেবান্য বিশ্বস্য গরং প্রকট 
নিধান* নিধীয়তেংন্মিন জগৎ সর্ব মহাপ্রলয়াদাবিতি কিঞ্চ 

বেত্তাসি বেদ্দিতাসি সর্ব্যেব বেদ্যজাতস্য যচ্চবেদং বেদনার্ঘং' 
তচ্চাসি পরঞ্চ ধাম পরমং পদং বৈষণবং ত্বয়া ততং ব্যাপ্ত 
বিশ্বং সমস্তং হে অনস্তরপ আস্তে নন বিদ্যতে তব রূপাপাং | ৩৮। , 

কিঞ্ত। বারুরিতি ৷ বায়ত্তং যমশ্চানির্কণোহপাং পতিঃ 



২১০ শ্রদন্তগবদগাতা 

নমোনমন্তেহস্ত সহতকৃত্বঃ . 

পুনশ্চ ভূয়োছপি নমোনমস্তে ॥ ৩৯ ॥ 

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্টতস্তে 
নমোঁহস্ত তে সর্বতএব সর্ব | 

অনস্তবীর্ষণামিত বিক্রমস্তং 

সর্ববং সমাপ্পোষি ততোহসি সর্ববঃ ॥৪০। 
সথেতি মত্বা প্রসভং যছুক্তং 

ছে কৃ হে যাদব হে সখেতি। 

শশান্বশ্তন্তরমাঃ গ্রজাপতিস্তং কণ্তপার্দিঃ প্রপিতামছশ্চ পিভা- 
মহন্তাগি পিতা প্রপিতামছে। ব্রহ্গণোহপি পিতা ইত্যর্থঃ নমো 

নমন্তে তুত্যমস্ত সহঅকত্বঃ পুরশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে 

বহুশো। নষস্কারক্রিয়াভ্যাসাবৃত্তিগণনং কৃত্বন্গ চোচ্যতে পুনশ্চ 

ভূয়োপীতি শ্রদ্ধতক্ত্যতিশয়াদপরিতোষমাত্মনোদর্শয়তি। ৩৯। 

তথ। নমঃ পুরস্তাদিতি। নমঃ পুরস্তাৎ পূর্বন্তাং দিশি 
তৃত্যমথ পৃষ্ঠতোপি চ নমোস্ত তে সর্বতএব সর্বান্থ দিক্ষ 
সর্ব স্থিতায় হে সর্ব, অনস্তবীর্যযামিতবিক্রমঃ অনস্তং বীর্যয- 

অন্ত আমিতো! বিক্রমো! ষস্ত বির্যং সামর্থ, বিক্রমং পরাক্রমঃ 

বীর্ধ্যবানপি কশ্চিৎ শঙ্তাদিবিষয়ে ন পরাক্রমতে ষন্দ পরাক্রমো 
বা! স্বং ভু অনন্তবীর্যযো২মিতবিক্রমশ্েত্যনন্তবীরধ্যািতবিক্রমঃ 
সর্ধং জঅমন্তং জগৎ প্রাপ্পোষি জম্যগেকেনাত্মন। ব্যাপ্পোবি 
অতত্তন্মাঘসিৎভবসি জর্বস্তয়া বিনা ভৃতৎন কিঞ্দস্তাত্যর্থঃ। ৪৭। 

খতোহুং ত্বশ্াহান্ন্যপরিজ্ঞানাঞপরাধান্ধেতোঃ সথেতি স্থ। 



একাদশমাধ্যায় | ' ২১১ 

অজ্ঞানত! মহ্মানং তবেদং 
ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥ 

যচ্চাবহাসার্থমসৎকতোহসি 

বিহারশয্যামনভোজনেষু। 

একোহুথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ৪২ ॥ 

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য 
ত্বমস্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্রীয়ান্। 

সমানবন্বাইতি মত্ব ভঞাত্বা বিপরীতবৃদ্ধা। প্রসভমভিতুয় প্রহস্ত 
বচুক্তং হে কৃষ্ণ ছে যাদব হে সখেতি চ অজানতা অজ্ঞানিন। 

মুঢ়েন কিমজানতেত্যাহ মহিমানং মাহাত্ম্য তদেবমীম্বরস্ত 

বিশ্বক্ধপং ভবেদং মঞ্িমানমজানতেতি বৈয়ধিকরখ্যেন সন্বন্ধ- 
স্তবেমমিতি পাঁঠে। যদ্যন্তি তদা সামানাধিকরণামেব ময়! 

প্রমাদাৎ বিক্ষিপুচিভ্তয় প্রণস্কেন বাপি প্রণয় নাম প্েহ" 

স্তর্লিমিতে। বিশ্রম্তস্তেনাপি কারণেন যছুক্তবানশ্নি ॥ ৪১॥ 

ষচ্চেতি। বচ্চ অবহাসার্থ পরিহাসপ্রয়োজনায় অসংকৃতঃ 

পরিভূতোসি তবমি কচ বিহারশব্যাসনগ্তোজনেযু ,বিহরণং 
বিহারঃ পাদ্ব্যায়ামঃ শয়নং শয্যা আসনং আমন্থাপিকা ভোজন- 

মদ্নমিত্যেতেষু বিহারশয্যাসনভোজনেযু এক: পরোক্ষ: সন্ 
অসংকুতোসি পরিভূতোধি অথবা হে অচ্যুত তৎসমক্ষং তচ্ছৰঃ 
ক্রিষাবিশেষণার্থঃ অত্যক্ষং বা অসৎকুতো সি তৎসর্বমপরাধজাতং 

ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ে ত্বামহুমপ্রষেক্স প্রমাণা তীতং যতন্বঃ। ৪২। 

পিতানীতি। পিতানি জনধিভাসি লোকস্য প্রাণিজাতস্য 



১৯২ উ্মন্তগব্দগীতা। 

ন ত্বংসমৌহস্ত্য ভ্যধিকঃ কুতোহন্যো 

লোকত্রয়ে*প্যপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪8০॥ 
তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং | 
পিতেৰ পুভ্রন্য মখেব সখ্যুঃ 

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোঢ়ুং ॥ ৪৪ ॥ 

অদৃষপূর্ববং হষিতোহন্মি দৃষ্ট। 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনে! মে। 

চয়াচর্য স্থাবরজঙ্গমন্য ন কেবলং তবমস্য জগত; পিতা পুজ্যশ্চ 

পুজার্থো যতো গুরূণীরায়ান্ গুরুতরঃ কন্মাদূগুরুতরব্বমিত্যাহ 
নচ ত্বৎসমন্তত্প্যোহন্যোত্তি ন হীশ্বরাদ্রং সম্ভবত্যনেকেসশ্বরত্ব- , 

ব্যবহারান্রপপত্তেঃ ত্বৎসম এব ভাবদনে। ন সম্ভবতি কুতএবা- 

ন্যোহভ্যধিকঃ স্যাৎ কম্মাল্লোকত্রয়েপি সর্বন্থিক্প্রতিমপ্রতাব 

প্রতিনীয়তে যয়। সা গ্রাতম। ন বিদ্যতে গ্রতিমা যদ্য তব প্রভা- 

বম্য স চা হে অগ্রতিমগ্রভাব নিরভিশগনগ্রভাব 

ইত্যর্ঘঃ ॥ ৪" 
যত এবং মানত ৷ তন্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য গ্রণিধায় 

প্রকর্ষেণ নীটৈধৃত্ব। কায়ং শরীরং গ্রসাদয়ে প্রসাদ কারয়ে 

ত্বামহুমীশমিশিতারমীড়্যং স্তত্যং ত্বং পুনঃ পুত্রস্যাপরাধং পিতা 

যথা ক্ষমতে সর্ধং সখাইব সখুযরপরাঁধং বথা ব পি প্রিয়া " 

অপরাধং ক্ষমতে এবমাহীসি হে দেব সোছুং গ্রহ কব 
মিতার্থঃ ॥ ৪9 ॥ 

অনৃষ্পূর্বমিতি। অনৃপূর্বং ন কদাতিপপি দৃষ্টপূর্বমিদং 



একাদশষাধ্যায় । ২১৩ 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগক্সিবাস ॥ ৪৫ ॥ 
কিরীটিনৎ গদিনং-ংচক্রহস্ত 
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টমহং ততৈব | 

তেনৈব রূপেণ চতুভূর্জেন 

সহতঅবাহো৷ ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬॥ 

শ্রীতগবানুবাচ | 

ময়! প্রসন্নেন তবাঁজ্জনেদং 
রূপৎ পরং দর্শিতমাত্ম যোগ |, 

বিশ্বর্ূপংতব ময়ান্যের্বা! তদহং দৃষ্ট। হৃষিতোম্মি ভয়েন চ প্রব্য- 
থিতং মনে মেহতত্তদেব মে মম দর্শয় হে দেব রূপং যম্মৎ 

স্থখং প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস জগতো। নিবাগো। জগন্লিবাসঃ 

হে জগন্লিবাস ॥ ৪৫ ॥ 

কিঞ্চ কিরীর্টিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটিবস্তং তখা গন্দিমং 

গদাবস্তং চক্রহস্তমিচ্ছামি স্বাং প্রার্ধয়ে ত্বাং দ্রষ্ট মহং তখৈব পূর্ব 
বদ্দিত্যর্থঃ যত এবং তন্মাৎ তেনৈব রূপেণ বনুদেবপুত্ররূপেগ 
চতুর জেন সহত্রবাহোবার্ভমানিকেন বিশ্বরেপণ ভব। বিশ্বমূর্তে 
উপসংহৃত্য বিশ্বূপং তেনৈব ব্ূপেণ বন্ুদেবপুত্রর্ধপেণ 

ভবেত্যর্থ? ॥ ৪৬ ॥ 

অঞ্জুনং ভীতমুপলত্য উপসংহত্য বিশ্বপ্ধপং প্রিয্মবচনেনাশ্বা- 
সয়ন্ আ্রীভগবান্ উবাচ ময়েতি। ময়! প্রসল্পেন প্রসাদ! নাম 
স্বয়্যনগ্রহবুৰিস্তদ্বতা প্রসন্নেন ময়া তৰ হে অর্জন ইদং পরং রূপং 



২১৪ স্রীমগবদগীতা । 

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাদ্যং 
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপুর্ববং ॥ ৪৭ ॥ 
ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ* 
ক্রিয়াভির্ন তপে!ভিরু গ্রেঃ । 
এবং রূপঃ শক্যোহহং নূলোকে 

দ্েষ্উ,ং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ 
ম। তে ব্যথ! মা চ বিমুঢ়ভাবো 

দৃষ্ট1 রূপং ঘোরমীদৃঙমমেদং 
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তৃং 

তদেব মে রূপমিদং গ্রপশ্য ॥ ৪৯॥ 

বিশ্বরূপং দর্শিগমাত্মযোগাৎ আত্মান এঁশ্বর্যযসা সামর্থ্যাত্তেজোময়ং 

তেজঃপ্রায়ং বিশ্বং সমস্তমনন্তং অন্তরহিতং আদে। ভবমাদ্যং 
যক্ধেপং মে মম ত্বদন্যেন ত্বত্তোইন্যেন কেনচিননদৃষ্টপুর্ববং ॥ ৪৭ ॥ 

আত্মানে। মম রূপদর্শনেন কৃতার্থ এব ত্বং সংবৃত্তইতি ততঃ 
স্তোতি ন বেদেতি। ন বেদঘজ্ঞাধ্যয়নৈন দানৈশ্চতুর্নামপি 
বেদানামধ্যর়নৈর্যথবৎযজ্ঞাধ্যক়্নৈশ্চ বেদাধ্য,নৈরেব বজ্ঞাধ্যপনস্য 

সিদ্ধত্বাৎ পৃথক্ বজ্ঞাধ্যয়ন গ্রহণং, যক্তবিজ্ঞানন্তোপলক্ষণার্থং, তথা 

নদানৈঃ স্বলাপুরুষাদিভিনচক্রিক[ভিরগিহোত্রাদদিভিঃ শ্রোতাদি- 

ভিন্নাপি তপোভিক্ুট্্র শ্চান্দ্রায়ণাদ্িভিকুগ্রৈর্ঘোরৈঃ' এবং র্পো 

বখ। দর্শিতং বিশ্বব্ধপং যস্য সোহহংমেং বূপঃ শক্যো ন শক্যঃ 
অহন নূলোকে মন্গষ্যলোকে অ্রই,ং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ 

' মাতে ব্যথেতি। মাতে বাথ মাতৃতে ভয়ং মা চ বিমুঢ়- 

4 



একাদশাধ্যায় 1 ২১৫ 

_ জগ্জয় উবাচ। 

ইত্যর্জুনং বাস্থদেবস্তথোক্ত 1 
স্বকংখূুপিং দর্শয়ামাস তৃয়ত। 
আশঙ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং 

ভূত্ব। পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্ম। ॥ ৫০ ॥ 

অঙ্জুনউবাচ । 

দৃষ্টেদং আানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন । 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১। 

ভাবে বিমৃঠচিত্ত তা দৃষ্টোগলভ্য রূপং ঘোরমদৃক্ যথাবদ্ধর্শিতঃ 
[মেদং ব্যপেতভীর্বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনর্ড,ত্বং তদেৰ 

চতুর্জং রূপং শঙ্খচক্রগদাধরং তবেষ্টং রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯। 

ইত্যজ্ঞুনমিতি। ইত্োবমর্জুনং প্রতি বাস্থদেবস্তথা ভৃতং 

বচনং উক্তা শ্বকং বন্ুদেবগৃহে জাতং রূপং দর্শরামাস দর্শিতবান্ 
ছয় পুনরাশ্বাপয়ামান চাশ্বামিতবান্ ভীতমেনং তৃত্বা পুনঃসৌম্য- 
বপুঃ প্রসন্নদেহো মহাত্মা্জী €* ॥ 

। দৃষ্টেদমিজি। দৃষ্টেদং মানুষং ক্গপং মত্হ্খং প্রসরং ভব 
প্্ীন্যং জনার্দুনেত দতের্ধতি কন্দ্রণোহস্থরাণাং দেবপ্রতিপক্ষজনানা 

প্রাণ-বিয়োগজনর কাদ্যর্৫থ-প্রয়োজনং সর্ব্রৈর্জনৈর্ধযাচ্য তইতি থা 

প্মযিতৃত্বাচ্চ. জনার্দন: অভুঃঙগয়নিংশ্রেয়সপুকুযার্থায় ইদানী- 
মধুনান্সি সংবৃত্তঃ সংজাতঃ কিং স্চেতীঃ প্রসনচিত্তঃ রন্ততিং 
্বভাবং গতশ্চান্সি॥ ৫১1 



২১৬ শ্রীমতগবদগীত1। 

প্রীভগবানুবাচ। 
ৃদু্দর্শ মিদং রূপং দৃউবানসি যন্মুম। 
দেবা অপ্যস্য রূপন্য নিত্যং দর্শনকাংক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥ 

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়। | 
শক্য এবং বিধো রং  দৃষ্টবানসি যুম্মুয ॥ মিচ 
ভক্ত ত্বনন্যয়। শর্ষো] এহমেবং বিধোইহজুনি। 

জ্ঞাতুৎ দ্রষ্ঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্ঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪। 

সুূর্শামিতি | ন্ুছুদর্শং সুষ্ঠ ছুঃখেন দর্শনমন্্যেতি হুর 

শমিদং রূপৎ দৃষ্টবানসি যন্মম দেবাদয়োৎপ্যস্য মম বপস্য 

|বত্যৎ জর্দা দর্শনকাজ্সিণোদর্শনেগগবোপি ন ত্বমিব দৃষ্বন্তো 
ন ভ্রক্ষ্যত্তি চেতাতিপ্রার়ঃ ॥ ৫২ ॥ 

কম্মাৎ নাহমিতি। নাহং বেদৈঃ গযজুংসামীথর্ববেদৈশ্চ- 

তুর্ভিরপি ন তপসোগ্রেণ চান্্রাযণাদিন। ন দানেন গোভৃহিরণ্যা- 

দিন! ন চেজ্যয়া যজ্ঞেন পৃজন্না বা শাক্য এবং বিধে! যথাদর্শিত- 

প্রকারে ভ্রষ্টমন্যৈরশক্যো দৃষ্টবানসি মাং যথা ত্বং ॥ ৫৩ ॥ 

কথং পুনঃ শক্য ইত্যুচ্যতে তক্ত্যেন্তী। ভক্ত্য। তু কিং 
বিশিষ্টয়েত্যাহ অনন্যয়। অপৃথগতুতয়! ভগবতোহন্যত্র পৃথক ন 
কদাচিদ্ূপি ভবতি স! ত্বনন্য। ভক্তিঃ সর্কেরপি কর়পৈর্বান্ুদেবাঁ-.. 
দন্যন্ন লভ্যতে যয়৷ সানন্যা ভক্তিত্তয়া! শক্যোহমেবংবিধোবিশ্ব- 

রূপপ্রকারে। হে অঙ্জুন জ্ঞাতুং শান্ত্রতো ন কেবলং জ্ঞাহং শান্্রতো। 
ভরইঞ্চ সাক্ষাৎকর্তং তত্বেন তব্বতঃ প্রবেই যোক্ষ গন্তৎ 
পরস্তপ ॥ ৫৪ ॥ 



একাঙশাধ্যায় ৷ ২১৭ 
ঠা 

মতকর্দকৃন্মৎ পরমে। মদ্ভক্তঃ সঙ্গ বর্জিত? | 

নিৈরেরঃ সর্বভূতেষু যঃ সমামেতি পাগুব ॥ ৫৫ ॥ 

ইতি জীযহাভারতে শতদাহলাং সংগ্তাপ্।ং বৈনা সঙ্ক্যাং 
ভীম্মপর্বণি শ্ীভগবদগাতাস্পনিষংস ব্রহ্মবিদ্যাাং যোগশাস্ত্রে 

ঈুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্থনোনামৈকাকাদশোধ্যায়ঃ | 

অধূন! সর্বস্য গীত।শান্থস্য সারভূতোহর্থে। নিঃশ্রেরসার্থো- 

নুষ্টেম্বত্বেন সমুচ্চিত্যোচ্যতে মতৎ্কর্মকর্দিত। মতকর্মমকন্সবর্থং 

কর্ম মতকর্্ম তৎ করোতীতি মত্কন্মকৎ মতৎপরমঃ কঝোতি 

ভূতাঃ স্বামিকন্দব ন ত্বাত্বনঃ পরম] প্রেত গন্ঠব্য। গতিরিভি 

স্বামিনং প্রতিপদ্যতে অয়স্ত মৎ্কর্ম্মনকন্মামেব পরুমাং গতিৎ 

প্রতিপদ্যতে ইতি মতপরমোহৎ পরমঃ পর! গতির্যস্য সোয়ং 

মৎপরমঃ তথা মন্তক্তঃ মামেব দর্বপ্রকাটরেঃ সর্বাত্মবন। সর্ববোৎ- 

,সাহেন ভজতইতি যন্তত্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ধনমিত্রপুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু 

সঙ্গবর্জিতঃ সঙ্গ: প্রীতি: হব ততোনির্বৈরোণির্গ হবৈরঃ অ হঃ 

সর্বভূতেযু শক্রভাবরহিতঃ আত্মনোহ্ত্যন্তাপকারপ্রবৃত্ে্ষপি 

যঈদৃশোমত্তক্তঃ সমামেভাহমেব হন্য পর গতির্নান্যা কদা- 
চিত্তবতাঁতি ॥ ৫৫ ॥ 

ইতি শ্রীডগবদগীতাভাবো একাদশোধযায়ঃ | 

১৯ 



দ্বাদশোধাযায়ং ॥ 

অজ্ভুনউবাচ । 

এবং সততযুক্ত৷ যে ভক্তাস্তাং পর্যযপাসতে । 

যে চাপাক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্মাহ ॥ ১॥ 

দ্বিতীয়প্রভৃতিঘধ্যাক্েধু বিভৃতান্তেধু পরমাত্মনে| ব্রহ্গণোই- 
ক্ষরন্ত বিধ্বস্তসর্ববিশেষণস্তোপাসনমুক্তং সর্বযোটৈষ্বর্যযসর্বজ্ঞান- 

শক্তিমৎসত্বোপাধেরীম্বরস্ক তব চোপাসনং তত্র তত্রোক্ত্যহবিশ্ব- 

রূপাধ্যায়ে তু এ্র্ররমাদ্যং সমন্তজগদাশ্মপৎ বিশ্বজশং ত্বদীয়ং 
দশিতমুপাসনাথমেব হয়া তচ্চ দশয়িত্ে ক্তবানাস মত্কর্মকপ্দি- 

ত্যাদ্যতোহনয়োরভয়োঃ  প্ক্ষযৌব্বিশি্ ৩রবুতুৎ্সয্া ত্বাং 

পৃচ্ছামীতি অজ্জনউবাচ এবমিতি । 'এবং সততমুক্তানৈরন্তর্ষ্যেণ 

ভগবৎকর্খাদৌ যথোক্েেখে সমাহিতাঃ সত্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থ: 

যে ভক্তাঃ জনন্তশরণাঃ সন্তস্থা' যখদর্শিতং বিশ্বরূ ম্পরুুপানতে 

ধ্যায়স্তি যে চাপাক্ষরমিতি যে চান্তেপি ত্যক্তপর্বৈধণাঃ সর্যস্ত- 

সর্ধকর্মীণো যথ। বিশেষিতং ব্রহ্গাক্ষরং নিরস্তসর্দোপা ধিত্ব! 

দব্যক্তমকরণগোচরং যন্ধি লোকে করণগোচরস্তদ্বযক্তমুচ্যতে 

অঞ্জের্ধাতোস্তৎকশ্মকত্বাদিদং তৃক্ষরং তদ্ধিপরীতৎ শিষ্টেশ্চোট্য- 

মানৈর্বশেষণৈর্ব্িশি্ং তদেয চাপি পর্ণাপাসতে তেষামুদ্ত- 

'ষেষাং মধ্যে কে যোগাধত্তমাঃ কে অতিশয়েন যোগবিদ 

ইত্যর৫ঘচ ৪ ১॥ 



্বামশাধ্যায়( ২১৯ 

শ্রীভগবামুবাচ | 
ময্যাবেশ্য মনে যে মাং নিত্য যু উপাসতে। 

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতা; ॥ ২॥ 

যে ত্ৃক্ষরমানর্দেশ্য মব্যক্তং পধ্যুপাসতে 7 

সর্বত্র গমচিন্ত্য  কুটস্থমচলৎ গ্রুবং ॥ ৩ ॥ 

শ্রতগবান্থবাচ। যে ত্বক্ষরোপাসকাঃ অম্যগ্দশিনে। নিবৃ- 
তৈষণান্তে তাবতিষ্ঠস্ত তান্ প্রাঁত যদ্যক্তব্যং তছুপাকিষ্টাদঘক্ষ্যামঃ যে 

শত্বিতরে ময়ীতি। মায় বিশ্বরূপে পরমেশ্বরে আবেম্ম সমাধাষ 

মনঃ যে ভক্তাঃ সন্তো মাং সর্বযোগেশ্বরা পা মধীস্থরং সর্ধ্বজ্ঞঃ 

বিমুক্তরাগাদিক্রেশতিমি রদৃষ্টিং [নত্যযুক্তাজভীতা নস্তরাধ্যায়াস্ঞো- 

জগ্লোকার্থন্যায়েন সততযুক্তাঃ সম্তউপাঁসতে শ্রদ্ধব! পরষ। গ্রক- 

যা উপেতাঃ যে মম মতাঃ অভ্িপ্রেতা যুত্ব তমা ইতি নৈরস্ত- 
ধেণ হি তে ম্চত্ততয়া হোরান্রমাতখাহয়স্ত অতে। যুক্তং তান্ 

প্রতি যুক্ততমাইতি, বন্ত,২॥ ২ ॥ 

কিমিতরে যুক্ততম! ন ভবন্তি ন কিন্ত তান্ প্রাতি যঘস্ব্য- 

স্তৎ শৃণু ষে তু অক্ষর মানর্দেশ্ মব্য ক্ত নব্যক্তত্বাদশব্গোচরমিতি 

ন নির্দেষ্টং শক্যতে অতোহনির্দেশ্যমৰ ঢক্তং ন কেনাপি প্রমাণেন 
.ব্যজ্যত ইত্যব্যক্ং পযুঠপাসতে পরিসমস্তাছপাসতে, উপাসনং 

নাম যথা শাস্মুপাস্যথস্য বিষবীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈল- 

ধারাবৎ সমানপ্রতায়প্রবাহেন দীঙকালং যদাসনত্তদুপাসনমা- 
চক্ষতে, তক্ষরস্ত [বশেষণমাহু সক্ত্রগং ব্যোমবদ্ধ্যাপ্যচিন্ত)ং 

চাব্যক্তত্বাদচত্ত্যং ষাঁদ্ধ করণগেচেরং তগ্মনসাপি চন্ত্যং তথ্ধিপরী- 
তথ্থাদাচভ্যক্ষরং কুটশ্বং দৃশ্তমানণমত্র্দোষং বসত কুটরূপং 



২২০ শ্রমন্তগবগীতা ৷ 

মংন্য়ম্যেজিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। 

তে ৩19. বাত »মেব সর্কতুতহিতে *তাঃ ॥ ৪ ॥ 

কর্লেশোহাধিক তরস্তেষামব্যস্তাসঞ্তচেতসাং ৷ 

অব্যক্তা হু গতিছবঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫॥ 

কুটসাক্ষ্যমিত]াদৌ কুটম্ব্বঃ প্রাসদ্ধো লোকে তথা চাঁবিদ্য[- 

দয নেব সংসারতীজমত্তর্গোষং মাধাগুকৎ যাদিশব্ববাচযতযা মাযাস্ত 

গ্রকাতং 1বদ্যান্মাধনস্ক মহেঙ্বরং মম মায়! ছুরত্যযেত্যাদো 

প্রাসঙ্ধং যত্তৎ কুটং তাম্বন কুটে স্িতং তদধ্যক্ষতয। অথব 

রাশরিব স্থিত্তং কুটস্থমতএবাচলং যস্মাদচল্য তন্মাৎ ঞ্বং 

নিত্যমিত্যথ: ॥ ৩ ॥ 

সংনিষম্যেতি ৷ সংনিষম্য সম্)ক্ নিয়ম্য সংহৃত্য ইন্জিকসগ্রামং 
ইঞ্জ্িয়মুদায়ং সর্বত্র সর্বান্থন কালে সমবুদ্ধযঃ সম। তুল্য 
বুঁরমেষামিষ্টাানষ্টপ্রারন্তো তে সমবুদ্ধয়ঃ তে যে এবাছধাঃ তে 

ওাপ্নুবাস্ত মামেৰ সব্মভৃতীহতে রতাঃন ভেঘাং বক্তব্যং [কঞ্চিং 

মাংতে প্রাপ্রবস্তি হাত জ্ঞানিত্বায্বেৰ মে মতা মযুক্তত্বাৎ 

নাহ ভগবৎঘ্বরাপাণাং সভাং যুক্ততমত্ত্বমযুক্ততমত্বং ব 

বাাং | 5 ॥ 

বিস্ত ক্লেশোধিকতরেো। ষদ্যাপ মত্কন্মাপরাপাং ক্লেশো- 

ধিকগরস্তক্গরাত্মনাৎ পরমাথদশিনাং দেহাতিমানাপরিত্যাগ- 

নিষিত্তঃ অব্যক্তাসভচেতসামব্যক্কে আস্ভং চিত্তং যেষাং 

তে অব্যক্তাসস্চেতসক্খেসাং অব্যক্তাসক্তচেতজাং অব্যন্ক। হি 

হন্মাৎ গৃতরক্ষরাত্বিক চঃখং দেহবতির্দেহাভিমানবন্তরধাপ্যতে 

অতঃ ক্লেশোধিকতর? ॥ ৫ ॥ 



ঘাদশাধ্যায়ছু। ২২৩ 

শোয় হি জ্ঞানমভ্যাসাজজ্ঞানাদ্ধযানং বিশেষ্যতে | 

ধ্যার্নীৎ কর্মাফলত্যা গন্ত্যাগাচ্ছানস্তিরনরং ॥ ১২ ॥ 

ইদানীং সর্ধ্ককর্মাফলত্যাগং স্তৌতি | শ্রেয়োছি প্রশস্ততর়ং 

জ্ঞানং কশ্মাদবিবেকপূর্বকাদত্যাসাত্ম্মাদপি জ্ঞানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকং 

ধ্যানং বিশিষ্যতে জ্ঞানবতো ধ্যানা্দপি কর্মফলত্যাগে। বিশি- 

্যত ইতি অন্থ্যজ্তে এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ পূর্ব্বং বিশেষণ- 

বতঃ শান্তি রুপশমঃ সহেতুকস্য সংসারদ্যানস্তরমেব স্তায়ত 

'কালাস্তরমপেক্ষতে অন্ঞন্ত কর্মণি প্রবৃত্তন্ত পূর্বোপদ্িষ্টোপায়া 
নুষ্ঠানাশক্তৌ। সর্ববকর্্রণাং ফগত্যাগ শ্রেয়ঃসাধনমুপদিষ্টং ন 

প্রথমমেবাতশ্চ শ্রেয় হি জ্ঞানমভ্যাসাহ্ত্তরোত্তর বিশিষ্টত্বো- 

পদ্দেশেন সর্ধকন্ম ফলত্যাগঃ ন্ত,য়তে সম্পন্ন সাধনা হুষ্ঠানাশক্তা- 
বন্ুপ্তে্ত্বেন শ্রশ্তত্বাৎ কেন সাধন্ম্েণ গুতিঃ বদ। সর্বে প্রমু- 

চ্যস্ত ইতি সর্বকামপ্রহাণাদমৃতত্বমুকং তত প্রলদ্ধং ১, কামাশ্চ 

সর্কে' শ্রোতস্মার্ভসব্ধকল্মণাং ফণানি তত্তযাগেচবিছ্ষে। ধ্যান- 

নিষ্ঠক্তানস্তরৈব শাস্তিরিতি সর্বকামত্যাগসামান্ত মজ্জন্ত সব কর্শ- 

ফলত্যাগত্তান্তীতি তৎ্নামাগ্ত।ৎ সব্বকর্্মফলত্যাগন্ত তিরিক়ং 

প্রবোধনার্থ। , বধাগন্তোন শ্রাঙ্গণেন সমুদ্রঃ পী হইতি ইদানীস্তনা 

অপি ব্রাঙ্গণ। ব্রাঙ্মণতসামাগ্তাৎ শ্তষ্ণ্ডে এবং কর্মকলত্যাগাৎ 

কর্মযোগন্ত শ্রেয়ঃসাধনমভিহ তং । অত্র চাম্েখরভেদমাশ্রিত্য 

বিশ্বরূপঈশ্বরে . চেতঃদমাধানলক্ষণো যোগ উক্ত ঈশ্বরাথং করা" 

দুষ্ঠটানাদি চার্থে হদপাশক্রোশসীত্যজ্ঞানকাধ্যস্চনায়াভেদদশশি- 
নৌহক্ষরোপাসকস্ত কর্্রঝোগ উপপধ্যতেইভি দশয়তি তথ! 

কর্ম বোগিনোৎক্ষরোপাসনান্গপপত্তিং দর্শয়তি গগবান্* তে; 



২২৪ শ্রীমন্তগব্দগীতা | 

অদ্েষ্ট। সর্ধবস্ৃতানীং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিশ্মমে। নিরহস্কারঃ সমছুঃস্থখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥ 

সম্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 

প্রাপ্র,বন্তি মামেবেত্যক্ষরোপাসকানাং কৈবল্যপ্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্া- 
মুদ্ধেতরেষাং পারতন্ত্রামীশ্বরাধীনতাৎ দশিতবন্ তেষামছং সমু- 
দ্বর্তভেতি যদি হীশ্বযস্তাত্বভৃতান্তে মতা অভেদদর্শিত্বাদক্ষররূপ' 
এব তে ইতি সমুদ্ধরণকর্মমবচনস্তান্ প্রত্যপেশলং স্যান্যস্মাচ্চার্জ.- 
নস্তাত্যন্তমেব হিতৈষী ভগবাংস্তস্য সম্যগ্দর্শনান্বতং কর্্মযোগং 

ভেদদৃষ্টিমস্তমেবোপদ্িশতি ন চাত্মানমী স্বয়ং প্রমাণতোবুদ্ধ। 

কম্তচিদগ,ণভাবং জিগমিষতি কশ্চিৎ বিরোধাৎ তক্মাদক্ষরো- 

পাসকানাং সঞ্যগ্দশননিষ্ঠানাং সাম্যাসনাং ত্যক্তসর্বেষণানাং 

অছেষ্টাী জর্ধভূতানামিত্যাদি, 'ধর্মপুগং সাক্ষাদমৃতত্বকারণং 
বঙ্গ্যামীতি প্রবর্ততে । ১২। 

অদেষ্টেতি। অদঘেষ্টা সর্বভূতানাং ন দেষ্টাত্মনো। ছুঃখছে- 
তুষাঁপ ন কিঞ্চিদ্দেষি সর্বানি তৃতান্তাত্বত্বেন হি বন্মাৎ পশ্যতি 
মিত্রভাবে! মৈত্রো। মিত্রতয়] বা বর্তততে ইতি মৈত্রঃ, করুণ 

এব চ ক+ণ। কৃপা হঃখিতেফু দয়া তদ্বান্ করুণ; সর্বভূতা- 

ভয়গ্রদঃ সন্মযাসীত্যথঃ) নিশ্মষো। মমেঙি প্রত্যয়বর্তজিতো 

নিরহক্কারে। নির্খতাহংপ্রতায়ঃ, সঙ্গহঃখেতি সমহ্ঃখন্থঃ সমে 

দুঃখস্থথে দ্বেঘরাগযোরপ্রবর্তকে যস্য সমহঃখনুখ:) ক্ষষী ক্ষমা- 

বানাকুষ্টোংক্িহতো। বাংবিক্রিষ এবান্তে। ১৩। 

সম্তষ্টইতি। সন্তষ্টঃ সততং নিত্যং দেহস্থিতিকারণস্য লাতে 

চ উৎপন্নালংপ্রত্যয়ঃ তথা গুণবন্ত্রাভে বিপর্যযয়ে চ সন্তপ্ট; সততং 



দ্বাদশাধ্যাঃই। ২২১ 

যে তু সর্ববাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাহ 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬॥, 
তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুনংসারসাগরাৎ। 

তবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসহ ॥ ৭॥ 
ময়্যেব মন আর্ধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সুংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ 

অক্ষরোপাসকানাং বদ্বত্নং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যাম: যে ত্বিতি। 
ষেতু লর্ধাণি বর্ীণি মহ্রীশ্বরে জংন্যস্য মৎপরা অহং পরো! 

যেষাং তে মৎপরাঃ সম্তঃ অনন্যেনৈব আবিদ্যমা*মন্যদালম্বনং 

বিশ্বরূপং দেবমাত্মানং মুক্ত বস্য সোনন্যন্তেনাননে)ঃনৈব 
কেবলেন থোগেন সমাধিন1 মাং ধ্যায়ন্তশ্চন্তয়স্ত' উপাসতে ॥ ৬॥ 

তেষাং কিং তেবামতি। তেষাং মছুপাসপনৈকপরাণাং 

অহমাধরঃ সমুদ্ধন্তা কুতইত্যাহ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ মৃতু)যুক্তঃ 
সংসারেো মৃত্যুসংসারত সএব সাগরবৎ সাগরোছকত্রত্বাৎ 

তম্মান্মতু;ঃসংসার সাগরাদহং তেষাৎ সমুদ্ধর্ভাভবামি ন চিনাৎ কিং 
তহি ক্ষিপ্রমেব হে পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং মান বিশ্বর্ূপে 

আবেশিতং জমাহিতং চেতোয়েষাং তে মধ্যাবেশিতচেতস- 

স্বেষাং॥ ৭ ॥ 
. বত এবং তন্মাৎ ময্যেবোত। ময্যেব বিশ্বরূপঈশ্বরে মনঃ 

সঙ্কনবিফললাত্মকমাধৎস্থ স্থাঁপয় মব্যেব ব্যবসাযং কুর্বতীং বুদ্ধিং 
আধৎস্ব নিবেশষ ততন্তেন কিং ন্তার্গিতি শৃণু নিবসিষ্যসি 

নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাক্জনা মাম নিধাসং করিষ্যন্তেব অতঃ 

শরীরপাতাদৃদ্ধং ন সংশয়; সংশয়োত্র ন কর্তব্যঃ ॥ ৮ ॥ 



২২২ জীমন্তগবাশীত] | 

অথ চিত্তং সমাধাত্ং ন শরোবি ময়ি স্থিরং ! 

ত্ভ্যাস যোগেন ততে। মামিচ্ছাপ্ত,ৎ ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥ 
অত্যাসেহপ্যদমর্ধোহসি মতকর্শপরমে। ভব । 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্ববন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যলি ॥ ১০ ॥ 
অখৈতদপ্যশক্তোছসি কর্ত€ মদ্যোগ্রিত: ।থেলামাশিও 

সর্ববকর্ম্ফলত্যাগং ততঃ ক্রু যতাত্ববান্ ॥ ১১ ॥ 

অথেতি। অথ এবং যথাবোচাম তথা ময়ি চিন্তং সমাধাত্বং 

স্থাপয়িতুৎ স্থিরমচলং করত, ন শরোধি চেত্বতঃ পশ্চাত্যাস- 
যোগেন চিত্তস্যৈকশ্রিন্নালস্বনে সর্বতঃ সমাহত্য পুনঃ পুনঃ 

স্থাপনমভ্যাস স্পৃব্বকে যোগঃ সমাধানল ফণন্তেনাভ্যাসযো- 

গেন মাং' বিশ্বরূপমিচ্ছ প্রার্থযস্ব আপ্তং প্রাপ্ত ছে 

ধনঙয়।॥ ৯। 

অভ্যাসেপীতি। অভ্যাষেপ্সমর্ধোসি অশক্তোদি তর্ি 

মুংকপ্মপরনে! ভব মদর্থং কন্ম মৎকর্ তৎপরমো! ভৰ মকর্ম- 

গ্রধান ইত্যর্থ; অস্ত্যাসেন বিন। মদর্থযপি কর্মাণি কেবলং 

কুর্বন সিদ্বিং সত্বশুদ্ধিং যোগং জ্ঞান প্রাপ্তিদ্বারেগ। 
বাপ্স্তাসি। ১৭। ্ 

অধৈতদিতি। অথ পুনরেতরপি যদুক্তং মৎকর্মপরমন্তং 

তৎ কর্ত,মশক্তোসি মদেঘাগমান্থতে। মধ ক্রিয়মাণানি কর্মাণি 

মন্স্র্সা যংকরণংৎ তেযামন্ষ্ঠানং মদে্াগত্তাশ্রিতঃ জন্ 

মর্ধকর্মফলত্যাগং সর্বেষাং কম্মণাং ফলসংভ্ভানং সর্বকর্ণফল- 

ত্যাগং ততোংনস্তরং কুক যতাত্ববান্ সন্নিত্যর্থ;। ১১। 



ময্যাপিতমনোবুঁদ্ধযে। মদ্ভক্তঃ স মে প্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

ষন্মান্গোদ্িজতে লোকে! লোকাম্পোছিজতে চ যঃ। 

হর্যামষভয়োদ্েগৈমুর্ক্তো যঃ ন চ মে প্রিয়? ॥১৫॥ 

মনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনে। গতব্যথঃ | 

সর্বারস্তপরিত্যাগা যে মন্ততঃ স মে প্রিয় ॥ ১৬॥ 
যোগী সমাহিতচিত্তঃ যতাত্ম। সংযতস্বঙাবো দৃঢ়নিশ্ঠয়ো দৃছঃ 

স্থরো! নিশ্চয়োহধ্যবসায়ো যস্যাত্বততববিষয়ে সদৃঢ়নিশ্চয়ো 
ময্যপিতমনোবুদ্ধিঃ জঙ্চল্লাত্বকং মনোংধ্যবসায়লক্ষণ। বুদ্ধিত্তে 

মযোবার্পিতে স্থাঁপতে মনোবুদ্ধী ষদ্য সন্গ্যাসিনঃ স ময্যর্পি- 

ত মনোবুদ্ধিষ ঈদৃশোমন্তক্তং স মে প্রিয়ঃ। ১৪। 

প্রয়োহি জ্ঞাননোভ্যর্গমহং সচ মম গ্রিয়ইতি সগুমে- 

হধ্যায়ে হচিতং তদিহ প্রপঞ্চাতে যস্মাদিতি । মন্মাৎ সন্নযানিনে 
নোদ্বিজতে নোদ্বেগং গচ্ছতি ন সন্তপাতে ন সংক্ষভ্যতে কোকো 

লোকাৎ নোদ্বিজতে চ যঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ হর্যশ্চামর্ষশ্চ ভয়- 

ঞ্চোদ্েগশ্চ তৈ$ঃ হর্যাম্মভয়োদেগৈমুক্তাহধ। প্রিয়লাতে অস্তঃ- 

করণক্তোৎকধোরোমাঞ্চনাঞ্রপাতাপিলিলঃ ভথা অমর্ষোহভিল- 

বিতগ্রতিধাতে অসহিষ্ণত1 তয়ন্ত্রাসঃ উদ্বেগ উদ্বিগ্নতা তৈমু'ক্তো 

যঃসচ মে প্রিয়; ॥১৫॥ ৪ 

অনপেক্ষইতি | দেচেন্দ্রিরবিষয় সগ্বন্ধাদিঘপেক্ষা বন্ত নাস্তি 

সবিষয়েষনপেক্ষে। নিষ্পূহঃ *শুচর্বাহাভ্যস্তরেণ চ শৌচেন 
সম্পয়ো দক্ষ: গ্রতাত্পরেে ক্েএ সদ্যে। ধপাবও প্রতিপত্ধ,ং 

সমর্থঃ উদাসীন হাঁঙ উদ্দাসানে। ন৪কম্তচিস্মিহাদেঃ পক্ষং ভজতে 

ধঃ দ. উদ্দাসীনো যতির্তিবাথো গতভয়; দর্ধারস্তপ্রিত্যাগ 



২৬ ভ্মতগবাীতা 

যো! ন হৃষ্যতি ন দেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভর্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়? ॥১৭॥ 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোফ্মুখঢুঃখেযু সম? সঙ্গবিবভিতিঃ ॥ ১৮ ॥ 

তুল্যনিন্দাস্ততির্মোনী সস্তফ্টোযেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভভি মান্ মে গ্রিয়ো। নরঃ ॥১৯], 

আরভ্যন্তততি আরস্তা ইহামুত্রফপঙোগার্থানি কামহ্তুনি 

কন্মাণি স্কারস্তাস্তান্? রিতাজ,ং শলমন্তেতি সর্বারস্তপরিত্যাগী 

যো! মন্তক্ক সমে প্রিয়ঃ ॥ ১৬॥ 

কিঞ্চ যে। ন হষ্যতীক্টপ্রাপ্তো। ন দবষ্ট্যনিষ্গ্রাপ্তৌ৷ ন শোচতি 
প্রিক্নবিয়োগে ন চাপ্রাপ্তং কাজ্ষাতি শুভাগুভে পুণাপাপে বম্মণী 

পরিত্যক্ত,ং শীলম সতত শুতাণুতপরত্যাগী ভক্তিমান্ যঃস মে 
প্রিষ্বঃ ॥ ১৭ ॥ 

সমইতি। সম: শত মি ৮ তথ| মানাপমানয়োঃ পুজা" 
পারতবয়োঃ শতোফ্নুথছুঃথেযু দম: সর্ব চ সঙ্গবাজ্জতঃ ॥১৮। 

কিঞ্চ তুল্য|নন্দেতি। তুল)নিন্দাত্তাতঃ নিলা চ স্তাতিশ্চ 

নি্দান্রতী তুল্য যন্ত স তুঙ্যনিনাস্তাতশ্মৌনী মৌনবান ষংযত- 
ৰাক্ সন্তষ্টো ষেন কেনচিৎ শরীরস্থি/তমাত্রেণ তথা চোক্ত যেন 

কেনচিদাচ্ছন্না ঘন বে নচিদবাশ্রুতঃ ধত্র কচনশায়া স্তাত্তনেব] 
জ্ান্ষগং বিদুরিতি 1কঞ্চ আনকেতো। নিকেত আশ্রয়ে! নবাসে। 

নিয্বতে। ন |বিদ্যতে হস্ত সোয়মনিকেতং ছ্িরমতিভ।ক্তমান্ মে 

প্রিয়? ॥ ১৯ ॥ | 



যে তু ধাঁািততীযগ বাব ভু স্পযুটপধসতে এ ৮ &: 
শন্দধানামৎ পরমা ভক্তাপ্তেৎতাব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥ 

খ্উ 

ইতি ঈমহাগারতে শতসাহশ্রাং সংছিতায়াৎ বৈযাসিক্য।ং 

ভান্পপর্মণি শ্ীগগবাগীতাঙ শশিষংমথ ব্রষধাবন্যাৎ ধোগশানে 

শ্ঞচার্জ নদতবাদে ভক্তিযোগে! নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ 

অদ্বে্টা সর্বভূতানামিষ্যা দনাক্ষরভ্তেপাদকানাং নিবৃত্ব- 
সর্ববণানাং সন্ন্যাসুনাং পরমার্থজ্ঞান পিষ্ঠানাগ্ধশ্ম জাতং প্রক্রান্ত- 

মুপপংহিপরতইতি বে তিতি। যে ভু স্পিনে ধর্ম্ামৃতদ্্থা- 
দনপেতং ধন্খাক তদমৃতঞ্চ তদমৃত্ৃহেতৃত্বাদ্ং যথোক্মধেষ্ট। 

সর্বভৃতানাযিভ্যািন। পুণসাণতে অনুঠিনন্তি শ্রনধানা; সস্তে। 

মতপরমা ষথোক্তোহমক্ষরাস্া পরমো নিবতিশরো পতির্ষেধাস্তে 

মৎপরমামন্তক্রাশ্চ উত্তমাম্পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্িমাশ্রিতান্তে- 

হীব মে প্রিয়াঃ প্রিয়োহি জ্ঞানিনোত্যর্থমিতি যৎ সৃচিতং 

তদ্ধযাধ্যায়েহোপসংহত" তক্কান্তে তীব মে প্রিয়া ইতি যন্মাস্ধর্া- 

মুতমিদং ষথোকঞ্চমন্ুতিষ্ঠন্ ভগবতোবিবেোঃ পরষেশ্বরস্তা তব 

মে প্রিয়ে। ভবতি তন্মাদিদং ধর্মামুতং মুমুক্ষণ! ঘতবতোনুষ্েয়ং 

বিষেণেঃ প্রিয়ং পৰন্ধাম জিগমিবুণেতি বাঙ্যার্থঃ ॥ ২০, 

ইতি শ্রতগবদগীতা ভাষ্য দ্বাদশোহ্ধ্যারঃ | 

মস 



ব্রধোদশোধায়ঃ 

শবীতগবানুবাচ | 

ইদং শরীর কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিতাতিধীয়তে | 
এতদ্যোবেভি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞইতি তদ্ধিদঃ ॥২। 

সগ্তমধায়ে কুচিতে দ্ধে 'প্রকৃতী ঈখরন্য র্রিগুণান্ত্িকাষ্টধা 

ভিন্নাহপরা দংসাবহেতৃত্বাৎ পরা চানা জাবভৃত! ক্ষেব্রজ্ঞলক্ষণ। 

ঈশ্বরাত্তিকা বাভ্যাং পরুতিভা" ঈগরোজ গরু২পভি্থিতিলয়- 

হেতুত্বং গ্রতিপদ্যঠে তর ক্ষেত্রক্ষেরগ্জলক্ষণ প্রকা হদ্বযনিরূপণ- 

দ্বারেণ তদ্বতঈশবরময নরানদ্ধাবণার্থ ক্ষেতরাধারমারভযতে। 

অতাতানন্বাধায়ে চ অদ্ব্া সব্বঠতানামন্যাদিন| যাবদধ্যার়- 

পরিসমাপ্তিস্তাবভত্বজ্ঞাননা সন্রযাপিনাং নিষ্কা যথা তে বর্তৃস্তে 

ইত্যেতদুক্তং কেন পুণস্তে তত্জভ্তানেন বুক্কাঃ যথো ধধঙ্মীচরণাং 

ভগবত; প্রিয়াঃ ভন্ভীতোব্মখশ্চাযধমপ্যাঘআর ভাতে; গ্র্তিপ্চ 

ত্রিগুপাম্তিক।' স্কার্ধা হবণবিযঘাকাবেণ পরিণতা পুরুষসা, 

ভোগাপবর্থার্থকর্তব্যতয় দেহেম্দ্রিয়াঠাকারেণ সহুয়তে সোয়ুং 

ঘাতইং শরীরং তদে৩২ ভগবানুবাচ ইদং ইাত সর্বনায়োক্কং 

বিশিনষ্টিশরীরমি|ত | হে কৌ্তের় ক্ষতব্রাণাতক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ 

ক্ষেত্রবদ্ধাম্মিণ কর্ণফলনিব্বত্ে: ক্ষেত্রমি িতিশবাঃ এবংশবদ প- 

দার্থকঃ ক্ষেত্রমিন্যেবমাহধায়তে কগ্/তে এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং 

যোধেতি বিজ্ঞীনাতি আপাদভলমন্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি 

শ্বাভাবিকেন ওপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগ- 
শন্তং 'বদিতারং প্রা: কধমন্তি ক্ষেত্রগ্জঠতীতিশধং এ বং শব- 



জয়োধশাধ্াযাঈি। ২২৯ 

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেষু ভারত । 

ক্ষেত্রক্ষেত্রচ্ছয়োজ্জানং যত্তলজ্ঞানং মতং মম ॥২॥ 

পদ্ার্ধকএব পূর্বাবৎ ক্ষেত্রজ্রইত্যেবমাহু:ঃ কে তত্বি্বন্তো ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্জৌ যে বিদস্তি তঙ্গিদঃ | ১ । 

এবং ক্ষেতরক্ষেনজ্ঞাবুক্রী কিষেহাবন্মারেপ জ্ঞানেন জ্ঞাত- 

বাঁবিতি নেতচাতে ক্ষেনজ্ঞমিতি | কেত্রুঙ্ঞং যথোক্তলক্ষ ণঞ্চাপি 

মাং পরমেশ্বরমনংসারিণং বিদ্ধি জানাঠি যোদৌ সর্ধক্ষেত্বেঘেক £ 

ক্ষেত্রজ্ছেব্রন্গািস্ন্বপর্যান্তানেকক্ষোত্রাপাধি পরবিতক্তন্তং নিরস্ত - 

সর্বোপাধিভেদং সনসদাদিশন্দ পণ্ভাযাগোচরৎ বিদ্বীত্যতিপ্রায়ঃ 

হেভারত মন্মাৎ ক্ষেত্রক্ষে জেশ রযাগাজ্াবধাতিবেকেণ নজ্ঞান- 

গোচরমন্যদ বশিষ্টমন্তি তম্মাৎ ক্ষেতরক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞ ভূ তক্োঃ যৎ 

জ্ঞানং ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্জৌ মেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়েতে তৎআানং 

সম্যকভ্ঞানমিতি মমভিপ্রেতমিভাভি এায়োমিমেশ্বরদ্য বিষ্টোঃ। 

নন্ধু সর্বক্ষেতেঘেকএব ঈশ্বরোনান্ত গরদাতিরিক্তোভোক! 

বিদ্যতে চেত ঘঈশ রশ্য* সন্সারিত' প্রাপূ* ঈশববাতিরেকেন বা 

সংলারিণোষ্কশ্য।ভাবাৎ স"মাবাভাৰ গ্রনঙ্গস্তচ্চো ভক্মমনিষ্টং বন্ধমো- 

ক্ষতদ্ধেতুশান্্র(নর্কাপ্রসঙ্গাৎ গ্রন্যাক্ষা্দি প্রমাণবিরোধাচ্চ প্রতা- 
ক্ষেণ তাবৎ শ্বখত:খতাদ্ধে হু পক্ষণঃ সংসারউপলভাতে জগছৈ- 

চিত্র্যোপলবণ্চ ধন্দাধশ্মনমিনত; সংপাখোনযায়তে মর্বধমেত- 

দজুপপনস্বাক্েখবরৈকত্ে ন জ্ঞানাল্ঞানযোরল্ত্বেনোপপত্তেঃ দূর- 

ক্বেতে বিপরীতে বিষচী অবিদ্যা যাচ বিদোতি জ্ঞানাজ্ঞানে 
তথ! চ তধোর্ববিদ্যাবিদ্যাব্ষ্রয়োঃ ফলভেদোপি বিরুদ্ধো নিদিষ্ট: 

শ্রেশ্চ গ্রেরন্চেতি বিদ্যাবিবরঃ শ্রেধর প্রেবত্বধিদ্যাকার্ধ্যমিতি তথা 



২৩০ শীমন্তগবগীতা।। 

চ ব্যাসঃ দ্রাবিমাবণ পন্থানাবিত্যা্দি ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবি- 

ত্যাদি চেহু চ ছ্েনিঠে উক্কতে অবন্য। 5 সগ কার্ধেযন বিদ্যয়। 

হাতব্যেতি শ্রুতিন্মতিন্তায়েন্যোহ্বগম্যতে, শ্রুতধস্তাবদিহ চেদ- 

বেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিছ।বেদীন্মহতা বিনস্টিস্তমেবং বিদ্বান- 

মৃতইহ ভবতি নান্তঃ পন্থ। বিদ্যতেইয়নাদ আনন্দং ব্রন্ধণো- 

বিদ্বাঞ্ন বিভেতি কুতশ্চন অবিদ্ুষত্ব' ত্য ভয়ং ভবতাবিদ্্যা- 

য়।মন্তরে বর্তমানোব্রঙ্ম বেদ ব্রদ্গেব ভবতি অগ্ঠোসাঁবন্যোহম- 

স্মীতি ন সবে যথ। পশুরেবং সবেবানামাজ্ম বিদ্যঃ সইদং সর্ধ্হ 

ভবতি যদ। চর্মবদিভ্যাদ্যাঃ সহস্রণঃ। স্মতরণ্চ অজ্ঞাবেনারৃতং 

জ।নং তেন মুহাপ্তি জন্তবঃ ইটহব তৈর্জিতঃ স্বর্গোযে খাং 

সাম্যে ছ্িতং মনং সমং পঠ্ন্ হি সর্ধর ইতাদাাঃ। ল্য 

তশ্চ সর্পান্কুশাগ্রাণি তথোদপানং জ্ঞাত! মনুমাঃ পরিবগ্ষস্তিত 

অক্ঞানস্তব্দ্ান্তাতি কেচিং জ্ঞানে ফল: পণ্য যথা বিশিষ্টং । তথ! চ 
দেহাদিঘনাত্মস্থাস্ববুদ্ধিরবিদ্বান্ রাগদ্েষাদিযুক্ক্রোধম্মধন্মানুষ্ঠানরৎ 

জাতে জিতে চেত্যবগমাতে দেহাদিবাতিরিক্া আ্মদশিনোরা- 

গছেধাদিপ্রগাধাপেক্ষয়! ধর্শমাধর্প্রবৃভযপ্শমানুচান্তইতি ন 

কেনভিং প্রত্যাখাতুং শকাং ন্যাযতন্তটত্রেবং সতি ক্ষেত্রজ- 

স্তে্বরট্থৈব সতোঙবিদ্াকতোপাবিষ্েদত: সংসারিত্বমিব তৰতি 

যথ। দেহাদ্যা্বত্বমাত্ম নঃসর্বজন্ত,নাংহি প্রসিদ্ধোদেহাদিঘনাত্ম- 

স্বাব্মভাবোনিশ্চিতোহবিদ্যাকতোযথা স্থাণৌ পুকুষনিশ্মযোন 

চৈতাৰতা পুকুষধর্থঃ স্থাঁপৌ, ভবতি স্থাণুধর্ম্বোবা পুরুষন্ত, তথা 
ন্ চৈতনাৎ ধর্মোদেছম্ত দেহধর্ম্োবা চৈতন্তক্ক এবং সুখহঃখ- 

মোহাত্বকতাদিরাম্থনোন বৃ:ক্কাবিদাক তত্বাবিশেষাজ্জরামৃত্াবন্না- 
তুলাত্বাদিতি চেং স্থাণুপুরুহী জ্যেবাবের সম্মো জ্ঞানান্তোগ্শ্ি- 
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ধান্তাবছিগায়। দেহাতনোস্ত জেহজ্ঞাতোকেবেতকেতরাধাসই তি 

ন সমোদৃ্াস্তোহতোদেহধম্মোজ্ঞেষোপি ভ্ঞাতুবঝ্ুনোভধ্ত)তি 

চেরাচৈত্তন্তাদিপ্রমঙ্গাদঘদি হি ভ্ঞেস্ত। ছাদে ক্ষেতন্ত ধর্মাঃ 

স্থথছঃথমোহেচ্ছাদযোপি কেন চ জ্ঞাতুরাত্বনে।ভবস্তি অবিদ্যা- 

ধ্যারোপিতাজরামরপাদবস্ত নতবস্তীতি বিশেষহেতুর্বক্ঞব্যোন 
তবস্তীতযন্ত্যন্মানমবিদঢাধ্যারোপিতত্বাজ্জরাদিবারদতি হেযত্বাদু- 

পাদেষত্বাচ্চেতা।দি তত্রৈবং সাঁতি কত্ত খভোক্স্বলক্ষণঃ সংসা- 

রোজ্রেষস্থোজ্ঞাতরধ্যবিদ্যযাধ্যারোপিতংইতি ন তেন জ্ঞাতুঃ 

কিঞ্চিৎ দূষ্যতি যথা বালৈরধ্যারো।পতেনাকাশস্ত তলমলবত্বা- 

দিনা এব সাত সর্কঙ্গেতেঘ!প অতোছগবতঃ ছে ভজন শ্ব- 

রস্ত সং»ারিত্বং $ন্ধমাত্রমপি ন স্ক্ংন1হ কচিদপি লোকে- 

হবিদ্যাধ্যক্কেন ধন্মেণ বস্তচিদুপবারোব। দৃ্টোবতক্ত নসমো- 

ৃ্টান্তইতি তদসৎ কথমবিদ্যাধ্যাসম্াত্রং হি ৃ াসতদা্ট স্তিকষোঃ 
সাধন্মং বিবঙ্গিতং তন্ন ব্যাডিরতি ঘন, জ্ঞাতরি ব্যতিচরততি 

মন্ডসে তস্তাপ্যনৈকান্তিকতং দর্শিতং অগ্লাদভিরবিদ্ধ্যাবন্ধাৎ 

গ্েত্রজ্ঞন্ত সংখারছমতি চেম্ন আঁবদ্যাধাস্তামসত্বামসোহি 

প্রত্যয়আবরণাত্মক তাপবদযাঁবপরীতগ্রাহকঃ  আংশশৌপন্থপ, 
কোবা অগ্রহদাস্মকোব। বিবেক্প্রকাশভাবে তদ ভাবাত্তামসে 

চাবরপাত্বককে ভিমরাদধোষে সাত অগ্রহণ|দেরবিদ্যাতরয়- 

যস্যোপলদ্ধেঃ জত্রাহেবং তাহ জ্ঞাতৃধন্মোহবিদযা 

ন কুঙ্ষুণ চঙ্গু।য় তোকরকত্থাদদোয়োপলক্েখত, মন্তসে জ্ঞাতৃ- 

ধর্মোবিদ্যা তদের চাবিদ্যাধশ্মবন্ধ:ং ক্ষেত্র জ্ঞম্য সংসারিত্বং 

তত্র বছুত্তমীশ্বরএব ম্েএজ্ঞাল, *ংসানীত্যেতদ-যুভভাম।ত 

তন্ন যথা করণে ঠক্গষফ বিদর্ীতঞ২কাদিদোষগ্ দশনার, 
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বিপরীতাদিগ্রহণং ' তল্গিমিত্গ্থা তৈমিরকদ্বাদিদোষোগ্রহী- 
তুশ্চক্ু়ঃ সংঙ্কারেণ তিমিরেইপনীতে গ্রহীতুরদর্শনার গ্রহীতুদ্- 

শ্োবধা তথা সর্বাত্রৈবাগ্রহণবিদরীতসংশর গুত্যয়ান্তান্নমিত্তাঃ 

করণত্তেব কম্তচিৎ ভবিতুমহতি ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞন্ত সংবেদ্যত্বাচ্চ 

তেষাং প্রদাপপ্রকাশবন্ জাতধন্মত্বং সংবেদ্যত্বাদেব স্বাত্বব্য।ত- 

প্লিগুসংবেদ্য তং সক্করণ|বয়োগে চ কৈবধল্যে সর্ধবাদি।ভর- 

বিদ্যাদিদোষব ত্বানভুূপগমাদাক্থনাযাঁদ কক্ষজ্ুস্তাগ্র)ষবৎ স্বো- 
ধন্মভ্তভোন কদাচিদাপ তেন |ঝয়োগঃ স্তাদবিত্রয়স্ত চ ব্যোম- 

বৎ সব্ধগণ্ডস্তামর্তযগ্াতুনত কেনাচৎ সংযোগব্য়োগান্থপপত্তেঃ 

সিদ্ধং ক্ষেব্রজ্ঞন্ত 1নত)মেবেশ্বরত্বমমনাদত্বানিগু ত্বাদিত্যাদীশ্বর- 

বচনাচ্চ। নম্বেবং সাত সংসারসংসারগ্থাভাবে শাস্্ানথক্যাদি- 
দোষং স্তাঁদতি ন সব্বৈর ত্যপগতহাত সর্বেহ1ম্ববাদিিরভ্যুগতো- 

দ্বোধানৈকেন পরিহত্ব্যেভাবতি কথমভ্যুপ গতন্ৃতি মুত্তা স্মনাং 

সংসারসংসা(রত্বব্যবহারাভাবঃ সব্থিরেধাঞখবা:দ|স্তরিষাতে ন চ 

তেষাং শান্ত্রানথক্যাদদোধগ্রাপ্তিরভ্যপগতা তথা নঃ ক্ষেত্রজ্ঞা- 

নামী শ্বৈকত্বে সাঁত শান্্রানথক্যং ভবত্ আবদ্যাবিষয়ে চার্থবৰং 

ষথা দ্বৈতিনাং সর্কেষাং বন্ধাবস্থায়ামে শান্ত্রাদ্যথবত্বং ন মুক্তা- 

বস্থায়1মেবং অদ্বেতবা দশানপ হু আনে বন্ধমুভাবস্থে পর- 

মাথতএব বস্ততৃতে দ্বোতি*1ং ঈঃ সক্কেষামতোহেয়োপাদেয়ত ৎ- 

সাধনসস্ভাবে শান্্রাদ্যখবত্ধং শ্াদদ্বোতন;ং পুনদ্বৈতিগ্তাপরমাথ- 

স্বাদ বদ্যাকতত্বাৎ বস্ধাংস্ায়াশ্চ আত্মুনোপরমাথত্বে নির্কিষয়দ্বাৎ 

শান্তাদ্যানথখক্যমি!ত চেম্নাত্খনোবস্থাভেধান্থপপতেঃ যর্দি তাবদা- 

আনোবন্ধমুক্তাবন্থৌ যুগপৎ শু।তাং ভ্রমেণ বা যুগপত্বাবদরোয়ায় 

সম্ভবতঃ ম্থিতিগতি ইবৈকান্মিন গ্রমভাবিত্বে চ নির্নিমিতত্বে 
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ংসারী সুখী দুঃখী মুড়োজাতোমুতোবিষুক্তঃ ক্ীণোবৃদ্ধোহছং 

মমৈষেতোধমাদয়ং সর্কে আত্মান অধ্যারোপ্যস্তে সংসারোপরমশ্চ 

মম কর্তব্য; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বিজ্ঞানেন ধ্যানেন চেশ্বরং ক্ষেত্রজ্তং 

।নাক্ষাৎকত্ব। তত্ন্বরূপাবস্থাচেনেতি যশ্চৈবং বুধ্যতে যশ্চ বোধস্বতি 
নাসৌ ক্ষেত্রজ্ঞইত্যেবং মন্বানোষঃ সপগ্ডিতাপসদঃ সংসার- 

মোক্ষযো$ শান্তন্চার্থদত্বং করোমীত্যাস্হ! স্বযং মুটোহন্তাৎশ্চ 

ব্যামোহবাঁত শান্ত্রার্থসম্প্রদায়রাহতত্বাৎ শ'তহানি মশ্রুতকলনাধ। 

কুর্ববংস্তশ্মাদসম্প্রদাঘবিৎ সর্বশাস্ত্রবিদপি মুর্খবদেবোপেক্ষণীয়ঃ 

তত্ত,ক্তমস্থিরহ্য ক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বে সংসারিত্বং প্রাপ্রোতি ক্ষে্অ- 

জ্ঞানাঞ্চেশ্বরৈকহে সংসারিণোহ ভাবা সংসারাভাবপ্রসঙ্গইত্যেতৌ 

দৌোষৌ প্রযুক্ত [বদ্যাবিদ্যযোর্বৈলক্ষণ্যাতাপগমাদিতি কথম- 

দরদ্যাপরিকলিতদোষেণ তাঁষর়ং বস্ত্ব পরমার্ধিকং ন দুষ্যতীতি 
তথ। চ দৃষ্টান্তোদশিতোমনীঠ্ স্তসোষরদেশোন পক্কীক্রিষতইতি 
ংসারিণোভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গদোষোপি সংসারাসারি- 

ণোরবিদ্যাকলিতত্বোপপত্ত্য।, প্রত্যুক্তোনম্বাবদ্ধ্যাবন্মেৰ ক্ষেত্রজ্ঞ 

সংসারিখদো বযুক্তস্তংককতঞ্চ দুঃখিতা দিপ্রত্যক্ষমূপলভ্যতে ন জ্ঞেয়ত্য 

ক্ষেত্রধন্মত্বাৎ জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্রন্ত ততকতদোযানুপপত্তেঃ যাবৎ 

কিঞধিৎ ক্ষেত্রজ্ঞন্ত (1ষজাতমাবদ্যমানমাসঞ্জয়াতি তন্ত জ্ঞেত্বে 

পপত্বেঃ ক্ষেত্রধন্মত্বমেব ন ক্ষেত্রজ্ঞধন্ম ত্বঃ ন চ তেন ক্ষেত্রকজ্ঞোভ্ষযতি 

স্য়ন তুজ্ঞাতু; দংসগ হুপপত্তেঃ যদ [€ লংসরগন সতাৎ, জেঞেরত্বমেব 
নোপপদ্যেত বদ্যাঘ্নোধশ্মোহবিদ্যাবত্তৎ ছুঃধিত্বাদ চ কথস্তোঃ 

প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে কথন্ব। ক্ষেত্রজ্ঞধন্মঃ ভ্ডেয়ঞ্চ সর্বাং ক্ষেত্রং আ্ঞাতৈব 

ক্ষেত্রজ্ঞইত্যবধা (িতেহবিদ্বযাথঠখত্থাদেঃ ক্ষেত্রজ্ বিশেষণত্বং ক্ষেত্রজ্ঞ 

র্বত্বং তত চ গ্রত্যক্ষোপলভ্যত্বমিতি বিক্ষদ্ধমুচ্যতেহ বিদ্যা মাত্রা- 
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বষ্ভাৎ কেবণং অত্রাহ সাবিদা। কম্তেতি মস্ত দৃশ্ঠতে তন্জৈব ক্তয 

দৃশ্ততইত্যত্রোচ্যতে অবিদ্য| কন্ত দৃশ্ততইতি প্রর্নোনিরর্থকঃ 
কথং দৃশ্ততে চেদবিদ্য। তদ্বন্তম(প পশ্য(স ন চ তদ্বত্যুপপত্যমানে 

সা কন্তেতি প্রশ্নোযুক্তোন হি গোমত্যুপলভ্যমানে গাবঃ কম্তেতি 

প্রশ্নোযুক্কোহ্র্থবান ভবেৎ নম্থ বিষমোদৃষ্টান্তেগবাং তদ্বতশ্চ 

প্রত্যক্ষত্বাৎ দম্বন্ধোপি প্রত্যক্ষইতি প্রশ্নোনিরর্কঃ ন তথ৷ 

শবদ্যা তথাংশ্চ প্রত্যক্ষৌ ঘতঃ প্রমোনিরর৫থকঃ ভ্াদপ্রত)ক্ষেণা- 
বিদ্যাবত1 বিদ্যাসন্বন্ধে জ্ঞাতে কিস্তবস্তাদ বিদ্যা যা অনর্থহেতুত্বাৎ 

পারহর্তব্য। স্যাদষস্যাবিদ্যা সতাং পগিহর্ভব্যেতি নন্ধু মমৈবা- 

বিদ্যা জানা।স তহ্য/বিদ্যান্তদস্তধাত্মানং জানামি নতু প্রত্যক্ষে- 
খানুমানেন চেজ্জানাস কথং সন্বন্ধগ্রহণং ন ছি তব জ্ঞাতু(্ঞ“ষ- 
ভূতযাবদ্যয়া তৎকালে সম্বান্ধাগ্রহীতুং শক্যতে আঁবদ্যায়া- 

বিষয়ত্বেনৈব ভজ্ঞাতুরুপযুক্তত্বান্ন চ জ্ঞাতুরবিদ্যাষাশ্চ সম্বন্ধস্য ' 
যোগৃছ্হীত। জ্ঞানঞ্চান্তৎ তাদ্বষরং সম্ভবত্যনবস্থপ্রাণ্ডেযাদ 

জ্ঞাতাপ জ্ঞেষপত্বন্ধোজ্ঞাযেত।ন্যোজ্ঞাত। কল্য। শু তম্যাপ্য- 

ন্যস্তস্যাপ্যন্যইত্যনবস্থা পরিহায্যা যদি পুনরবিদ্য। জ্ঞেঘান্যয্ব। 

তভেষং জ্েঘমেব তথা জ্ঞাতাপ জ্তাতৈব ন জ্ঞে়স্তবাঁত যদ।. 

চৈবমাবদ্যা ছঃখত্বাদ্যেন জাতুঃ ক্ষেত্রজ্তস্ত [কঞ্চিৎ ছুষ্যতি 

নন্ববঞজেব দবোযোধতৎ দ্বোষবৎ ক্ষেত্রবিজ্ঞাতৃত্বং ন বজ্ঞানত্বরূপ- 

স্যৈবাবিক্রিষস্য বিজ্ঞাতবৃত্বোপচারাৎ যখোষতামান্্রেণা গেসতাপ্তি 

ক্রিষোগচারত্তত্বদঘথাত্র ভগবত? ক্রযাকারক ফলা ্ববা্তাৰ- 

আত্মনি স্বতএৰ দর্শিতঃ অবিদ্যাধ্যারোপিতৈরেব ক্রিযাকারকা- 
দ্যাত্মন্ুয” চর্য্যতে তথ! তত্র তত্র যএনং বোস হত্তারং প্রকতেঃ | 

ক্রযমাগাঁন গুপৈঃ কন্ধাণি হ্কশঃ নাদত্তে বসাচিৎ পাাঁম- 
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নিম্মোকষপ্রসঙ্গোহন্থনিমত্তত্বে চ স্বতোতাঁবাদপরমাথত্বগ্রসঙ সখা 

চ সত্যত্যুগ্রগমহ!'নিঃ কিঞ্চ বন্ধমুক্তাবস্থয়ো; পেব্বিপর্ধযনিরূপ" 
ণায়াং বন্ধা বস্থা পূর্ব প্রকল্প অনাদিমত্যঞ্চবতী চ ভচ্চ গ্রমাথ- 

বিরুদ্ধং তথ! মোঙ্গাবস্থাসাদিমত্যনস্তবতা চ তাবৎ প্রযাণবিরু- 

দ্ধৈবাভ্যুপগম্যতে ন চাবস্থাবতোবস্থাস্তরংগচ্ছতোনিত্যত্বমুপপাদ- 

ফিতুং শক্যমথানিত্যন্বদোযপরিহারায় বন্ধমুক্তাবস্থাভেদোন কক্স- 

তেইতোদ্বৈতনা মপিশান্ত্রানর্থক্যপ্দোযষোপরিহার্ধ্যএবেতি সমান- 

স্বান্নাদৈতবািনা পরিহ্র্তব্যোদোষঃ ন চ শান্ত্রানর্থক্যং বথ! 

প্রিদ্ধব(বন্ধৎপুরষবিষ য়ত্ব।ৎ শাস্ত্র অবিদুধাং হি ফলহেত্বোরনা- 

স্মনোরাত্মদশনৎ ন 1বছ্ষাং বিছষাং হি ফণহেতুতটামাস্মবন্তেনত্বা- 

দশনে সতি তয়োর হামত্যাত্মদশনান্পপত্তেঃ ন হ্ত্যস্তমুড- 

'উন্মত্তাপ্িরপি জলাগ্স্যোঃ ছায়াপ্রকাশয়োবৈকাত্্যং গপ্ন্তি 

(কমুত বিবেকা তম্মান্ন [বধিগ্রতিষেধশান্তস্তাবং ফলহেতুভ্যা- 

যাত্বানাহন্তত্বশিনৌভবতি ন হি দেবদত ত্বমিদং কুর্তি 
কম্মিংশ্চিৎ কর্মণি নিষুক্তো|বস্থু মিতোহং নিবুক্জইতি তত্রশ্থছো- 

নিয়োগং শৃন্বন্নাপ প্রাতিপদ্যতে 1নয়োগাবষর়বিবেকা গ্রহাণাত্তপ- 

পদ্যতে প্রতিপত্তিস্তথ। ফলহেহোরাপ ননু প্র্কতসম্বন্ধাপেক্ষয়া 

যুক্তিবাপ্র।তপত্তিং শান্ত্রাবিষয়াফলহেতুদ্টা মন্তত্বতবদর্শ নেহ্পি 

সতি ইঞছফলহেতোঃ প্রবত্তিতোইন্দ্যনি্ফলছেতোশ্ নিবর্ডি- 

5চাহশ্দী(ত থা |পতৃদ ১ত্াদীনামতরেতরাস্মান্দত্বদশনে সত্য- 

প্যন্টোন্তনিয়োগ প্রতিষেধার্থ গ্রাতপত্ভির্নব্যতিরিক্া স্মর্শনগ্রতি- 

পৰ্বেঃ প্রাগেব ফলহেত্বোরাতআ্মাভিমানস্য সিদ্ধত্বাৎ প্রতিপর- 

'নিয্লোগপ্রতিষেধার্থোহি ফলহেতৃত্যানাত্মনোন্থত্বং প্রতিপদ্যতে 
ন পুর্ব তন্মাদ্বিধিপ্রতিষেধশাক্মবিদ্বদ্বিয়মিতি সিদ্ধং নন 
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স্বর্গকাময়জেত কলঞ্জন ভক্ষয়োদিত্যাদাবাত্মব্যতিরেকদশিনাষ- 

প্রবৃত্বৌ কেবলদেহাদ্যাস্মদৃষ্টীনাঞ্চাতঃ কর্ত রভা বাচ্ছান্সা নর্থক্য- 

মিতি চেন্ন যথা প্রসিত্ষিতএব প্রবৃত্তিনিবৃত্তযপপত্তেত ঈনর- 
ক্ষেত্রজ্ৈকত্বদর্শী ব্রদ্ধবির্ভীবন্ন প্রবর্থতে তথ! নৈরাত্ত্যৰাদ্যপি 
নান্তি পরলোৌকইতি ন প্রবর্ততে যথ! প্রতিদ্ধন্ত বিধিপ্রতি- 

যেংশাস্ত্রশ্রবণান্তথানুপপত্তান্মিতাস্মাস্তিত্ব আত্মবিশেষানভিজ্ঞঃ 

কর্মফলসঞ্জাততৃষ্ণঃ শ্রদ্ধধানতয়। চ প্রর্ভতইঈতি সর্বেষাৎ নঃ 

প্রত্যক্ষমতোন শান্ত্রানর্থক্যং বিবেকিনামপ্রবু।তদর্শনাতৃদন্থুগাজি- 

নামগ্রবৃতৌ শান্ত্রনর্থক্যমিতি চেন্ন কস্যচিদেব বিবেকোপগন্তে- 

রনেকেযু হি প্রাণিমু কশ্চিদেব বিবেক স্যাদঘখৈবেদানীন্ন চ 
বিবেকিনমন্ূবর্তন্তে মূঢ়রাগা'দদোষতত্তত্বাৎ প্রবৃত্তেরভিচরণাদে। 

চ প্রবৃতিদর্শশাৎ হ্বাভাব্যাচ্চ প্রবৃত্তিঃ স্বভাবস্ত প্রবর্ততষ্ইতি 
উক্তৎ তন্মাদবিদ্য[মাত্রং সংসারোয়থাদৃষ্টাবযরএব ন ক্ষেত্রজ্ঞস্য 
কেবলস্যাবিদ্ব্যাতৎকাধ্যঞ্চ ন চা মথ্যাজ্ঞানং পরঘার্থবস্ত দুষরিতুং 

সমথং নহা,য়রদেশং স্েহেন পক্কীকত্ত,ং শরুোতি মরীচ্যুদকন্ত- 

থাঁবদ্য। ক্ষেত্রজ্ঞস্য ন কাঁ্চৎ কর্ড২ শরোত্যিতশ্চেদমুক্তং 

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞান(মতি চ অথ কিমিদ্দং 

সংসারিণার্মবাছমেবং মমৈবেদ|মতি পাওতানামপ শৃিদং তৎ 

পাুত্যং যতক্ষেত্রএবাত্বদর্শনং ষাদ পুনঃক্ষেত্রজ্ঞমবিক্রিক্পং পশ্যে- 

ঘুস্ততোন ভোগৎ কম্ম বাকাজ্েযুমম স্তাদিতি বিক্রিষৈব 

ভোগকন্মণী অথৈবং সাত ফলা।থত্াদ(বদ্যান্ প্রবভতে বিছষঃ 

পুন রধাত্রযাত্মদাশিনঃ ফলাথিত্বাভাবাৎ প্রবৃত্তানুপপত্ধো কাঁধ্য- 

কারণসজ্ঘাত ঢাপারোপরমে নিবুঙ্িরুপচর্য্যতে ইদর্ান্তৎগা্তত্যং 

কন্তচিদত ক্ষেএঞ্নশ্বরএব ন্ষেব্রঞ্ধান্তৎ ক্ষেত্রজন্ত বিষয়ঃ অহস্ত 



অয়োদশাধ্যায়। ২৩৭ 

তৎ ক্ষেত্র যচ্চ যাদুক্চ যদ্বিবাঁরি যতশ্চ য€। 
সচ য়োষতগ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥ 

ধঁষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্িবিধৈঃ পৃথকৃ। 

ত্যাদিগ্রকরণেষু দর্শিতন্তখৈব চ ব্যাখ্যাতমন্মাতিকুত্তরেধু  চ 

প্রকরণেষু দর্শযষ্যামোহস্ত তয্যণত্মনি ক্রিষাকারকফলা স্মতাযাঃ 
স্বত্যোহভাবেহবিদ্যযা চাধ্যারোপতত্বে কর্মাণ্য।বিদ্ধৎ কর্তৰ্যা- 

ন্যেবন [ব্ছষামতি প্রাপ্ত, সত্যমেবং প্রাগ্তমেতদেব চ নহি 

দেহভৃত। শক্যমিত্যত্র দশিয্যামঃ সর্বশান্ত্রার্থাপসংহারপ্রক রথে 
চ সমীসে নৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানন্ত চাঁপরে তত্র বিশেষতো- 

দর্শযিষ্যামঃ অলমিহ বহুপ্রপঞ্চেনেত্যপসংহিষতে । ২। 

ইদং মরীরদিত্যাদিক্লো। কাপদিষ্টন্য ক্ষেত্রাধ্যাষা্থস্য সংগ্রহ- 
শ্লোকোযমুপন্যস্যতে তৎক্ষেত্রং ঘংচ্চত্যাদি ব্যাচিখ্যাসিতস্য 

হ্যর্থস্য সংগ্রহোপন্]াসোন্যাধ্য হাত বান্ধার্ইমিদং শরীরং 

ইতি তৎ 'ক্গত্রমিতি তচ্ছঝেন পরামুশাত যচ্চেদং নির্দাষ্টং 

ক্ষেত্র তদঘাদৃক ধাদৃশং ক্বকীযৈধ শ্রৈশ্চিশবঃ জমুচ্চযার্থোষ- 

দ্বিকারা যোবিকারোযস্য 'তদ্যাদ্কারী যতোযস্মাচ্চষ- 

ৎকার্ধ্- মুৎপদাতে হতি বাক্যশেষঃ সচ বঃ ক্ষেতর- 
জ্োোনিপ্দিঃ ফ্যত্প্রভাবংক ষে প্রভাবা উপাধিরৃতাঃ 

শক্তযোষস্য সধতপ্রভাবন্চ তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়ো- খাথাত্মং 
যথাখিশেধষিতং তত সমাসেন সংক্ষেপে মে মম ৰাক্যতঃ শৃণু 

শত্বাবধারয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

'তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রক্তয়োর্যাথায্সাং বিবিক্ষিতং ভ্তৌতি শ্রোভ্- 

বুদ্ধিপ্ররোচনার্ং খধিভিতি : খবিভিরবপিষ্ঠাদিভির্রথধা বৃহ 
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্হ্মসৃত্রপদৈ শ্চৈব হেতৃমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈ ॥ 8 | 

মহাডভূতান্যহস্কারে বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 

ইন্ড্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্িয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 

প্রকার গীতং কথিতং ছন্দোভিঃ ছন্দাংস খগাদীনি তৈশ্ন্্র- 

চ্ছন্দেভির্বিবিধৈর্নানাপ্রকারৈঃ পৃথক্বিবেকভোগীতং [কিক 
হ্সথত্রপদৈশ্চ এব ব্রঙ্গণঃ হুচকান বাক্যাঁন ব্রন্ধনুত্রানি 
তৈ£ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রন্ষে/ত তানি ত্রঙ্গস্ত্রপ্জেন 

স্বচান্তে রেব চ ক্ষেতক্ষেত্রজ্ঞয়োধাথাত্ম্যং গাতামাত অন্গু- 

বর্ততে আত্মেত্যেবোপাসাতেত্যাদিবাহ্ব্রশ্ধ হত্রপদেররাস্। জ্ঞাত 

হেতুমভির্য, কি যু ব্বান(শচতৈনসংশয়রূপৈ|নশ্চিতপ্রত্যয়োৎপা- 

দকৈরিত্যথঃ ॥ ৪ ॥ 

ত্য ্িমুখীভূতায়াজ্জুনায়াহ ভগ্ন মহাতুতানী|ত। মহা- 
ভূতানি মহান্তি চ তান ভূতানি সব্বাঁবকারব্যাপক ত্বাডুতানি চ 

হুন্ষা/ণি ন স্থলা ণিত্বান্্রয়গোচরশবে নাভিধ।|+য্যস্তেহহস্কারেমহা- 

ভূতকারণমইংগ্ু২]য়ক ক্ষণোহ্হঙ্কীরকাহণং বুঁদ্ধএধ)বসায়নক্ষণ। 

তত্কারণমব্যক্তয়ে ন চ ব্যক্তমব)ক্তমব্য মবাকুত মীশ্বরশ!ক্ত 

মম মাগাদুরণযেত্যুক্ত এবশবঃ প্ররত্যবধারণার্থঃ এতাবত্যে 

বাইধাির1 গ্রকৃতিঃ, চশক্বোভেদসমুচ্চয়াথঃ:। ইঞ্জযাঁণি দশশ্রো- 

্রাদীনি পঞ্চবৃদ্ধ ৎপাদ কত্বাণ, বুস্বীন্ররিাণ থাকৃপাণ্যাধী?ন পঞ 
,কর্মনির্বত্কত্বাং কন্মোন্দ্রজাণি তান দশৈবঞ্চ বিৎ তত মন 

একা দশংসন্ধলাদ]াতকং পঞ্চ চেআয়গোচিকা; »বাদযজোবিষয়া- 

স্তান্তেতানি শঙ্ঘ্য।তশ্চতুর্বিংতিতত্বানি আচক্ষতে ! 1 
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ইচ্ছ। ঘ্বেষঃ স্থখৎ ছুঃখং সৎঘাতর্ষেতিন। ধৃতিঃ | 
এতৎ ক্ষেত্রৎ সমাসেন দবিকারমুদাহ তৎ ॥ ৬ ॥ 
অমানিত্ব মদস্তিত্ব মহিংস! ক্ষাস্তিরার্জ বং । 

অথেদানীং আত্মগুণাইতি যানাত্বক্ষতে বৈশেক্গিকান্তেপি 

ক্ষেব্রধর্মীএব নতু ক্ষেত্রজ্ঞশ্তেতযাহ তগবান্ ইচ্ছাদ্েষইতি। 

ইচ্ছা যজ্জাতীয়ং সথহেতুমর্গমুপলববান্ পুর্নং পূনস্তজ্জাতীস্ব- 
মুপনভ্যমানস্তমাদদাতৃমিচ্ছতি স্বখহেতুরিতি মেদমিচ্ছান্তঃকরণ - 

ধন্বন্র্রতাৎ ক্ষেত্র তথ! ছেযোয় জাতণয্মর্গং মুঃখহেতুত্বেনাস্থ- 

ভূতবান পূর্বং পুনস্তদ্জাতীয়মূপলভ্যমানস্তং দ্বেষ্টি সোয়ং 

ক্বেযোদ্ধেয়তাৎ ঠক্ষত্রমেব তথা স্থখমন্ৃকূলং প্রনননং সত্বাম্মকং 

জ্েয়ত্বাৎ ক্ষেত্রষেব ভুঃখং '্রতিকূলাম্মকং জ্ঞেঘত্বাত্তদপি ক্ষে ত্রং 

ঘাভোদেহেক্িয়াণাৎ সংগতি গন্য! ম ভিব্যক্তান্তঃকরণবৃত্তি তণ্তি- 

উব লৌহপিে হগ্সি বাস্বনৈ তন্যা ভাস !সবস্থা চেতনা স। চ ক্ষেত্রং 

জ্ঞেন্বত্বাৎ ধুতির্ধনাবলনং প্রাপ্তানি, দেহেজ্িয়াণি ধরিয়ুস্তেদা চ 

জ্ঞেবত্বাং ক্ষেরং সর্ধান্ুঃকবণদশ্মোপ লক্ষপার্থমিচ্ছাদি গ্রথণৎ যত্ত- 

উক্ত তহ্পসংহরতি এতহং ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং সহ 
বিকারেন মহদাদিনোদাহ তমুক্তং বন্ত ক্ষেত্রভেদঞ্জাতস্ত সংহতি- 

রিদং শরীরং ক্ষেত্রং ইত্যুক্তং তত ক্ষেত্রং ব্যাখযাতং মহাতৃত্তা দি- 
ভেদভিন্নং ধৃত্তান্তং । ৬। 

ক্ষেতরুজ্ঞাবক্ষ)মাণবিশেবণোযন্ত সগ্রত্াবস্ত ক্ষেত্রজ্হ্য পরি- 

ভনাদমৃতত্বং ভবতি তং জ্ঞেষং ততপ্রবক্ষ্যামীত্যাদিন। সবিশেষণৎ 

ঘরমেব ব্ক্ষ্তি ভগবানধন। তু তংজ্ঞানপাধন গুণমমানিত্বাদি 

ক্ষবং বন্দি সতি তংজ্ঞে বিজ্ঞানযোগোবিকূততো তবতি ঘংপরঃ 
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আচারধ্যোপাসনং কৌচং হ্থৈর্বামাআ্ববিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥ 

ইন্ডরিয়ার্থেযু বৈরাগ্যমনহস্কার এবচ । 
জন্মম্বত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোষানুদর্শনং ॥ ৮ ॥ 

সন্যাসী জ্ঞাননিষ্টউচ্যতে তমমানিত্বাদি গুণ জ্ঞানসাধনত্বাৎ জ্ঞান 

শব বাচং বিদধাতি ভগবান অমানিখমিতি । অমানিতং মানিনো- 

ভাবোমানিত্ব মাঝ্মনঃ শ্লাধনস্তদ ভাবোহমানিত্বমদতিত্বং গ্বধর্মনপ্রক- 

চীকরণৎ দভ্ভিতং তদভাবোদস্তিত্বমছিংদ! অহিংসনং প্রাণিনাম- 
পীড়নং ক্ষান্তিঃ পরাপরাধ প্রাপ্ত ববিক্রিয়ার্জ বমৃক্তুভাবোহ্বক্র- 

ত্বমাচার্ষোপাঁসনং মোক্ষসাধনোপনেষ্ট রাঁচার্যযস্য. শুজষাদি- 
প্রযোগেন সেবনং শৌচং কাষযপানাং মুক্জলাভাদং প্রক্ষালন 

মন্তশ্চ মানসঃ প্রতিপক্ষভাবনয! রাগাদিমলানামপনযনং শৌচং 

স্রযাংস্থিরভাবোযোক্ষমার্ম এব কতব্যবসাতিত্বমাত্ববিনি গ্রহআ- 

আনউপকারকন্তাম্শব্দবাচাসা কার্য্যকারণসংঘাতসা বিনিগ্র্থঃ 

স্বভাবেন সর্দঘতঃ প্রর ন্তস্য সন্মার্গএব নিংরাধআত্ম বনিগ্রহঃ | ৭। 

কিঞ্চ ইন্দ্িয়েতি। ইন্দরিয়ার্থেযু শব্ধাদিতু দৃষ্াদৃষ্টেযু ভোগেষু 
বিরাগভাবোবৈরাগ্য মনহঙ্কারোহহস্কারাভাবএব চ জন্মমৃত্যুজরা- 

ব্যাধিছুঃখলোষানুদর্শনং জন্ম চ মৃত্াশ্চ জরা চ বাধযশ্চ ছঃখা- 

নিচ তেষু জন্মাদিছুঃখান্তেযু প্রত্যেকং দোষান্থদর্শনং আলো 

চনং জন্মনি গর্ভবা সযোশিদ্বারা নিঃসরণং দোষস্তস্যাহদর্শনং 

আলোচনং তথ! মৃত্য দোষানুদশনং তথা জরাষাং -প্রজ্ঞা- 
শক্তিতেজোণিরোধদোধানুদর্শনৎ আলোচনং পরিভূতত! চোতি 

তথ! ব্যাধিযু শিরোরোগাদিযু দোষাহুদর্শনং তথা ছঃখেঘধ্যা- 

আধিুতাধিনৈবনিমি-ভষয বা ছুংখান্যের দোযোছঃধ দোষ- 
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অসক্তিরনভিষ্ ্ঃপুত্রদারগৃহাদিু । 
নিত্যঞ্চ সমচিতত্বমিষ্টীনিষ্টোপপতিষু ॥ ৯ ॥ 

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥ 

স্তশ্ত জন্মাদিযু পৃর্ববদনুদশনং ছঃখং জন্মহঃখং ওরাছঃখং 

মৃত্যুহঃখং ব্যাধিছুঃখম্ দ:খনিমিত্ত খাজ্জন্মাদযোদুঃখং হঃখানি£ন 

পুনঃ স্বরূপেণিব ছুঃখমিত্যেবং জন্মাদিযু দুঃখদোধানুদর্শনাং 

দেহেজিয়বিষন্োপজেগের বৈরাগ্যমুপজায়তে ততঃ প্রত্যপ্বাত্বনি 

প্রবৃত্তি করণানামাস্্্শনায় এবং জ্ঞানচেতুতাৎ জ্ঞানমচ্যতে 

জন্নাদিঃখদোযানুদশনং । ৮। 

কিঞ্চ অনক্জিরিতি। অপক্কিঃ সঞ্ষিঃ সঙ্গোনিধিধেস্ বিষযেয 

প্রীতিমাত্রং তদভাবোহসক্তিরনভিঘঙ্গোহ তিঘঙ্গাভবোহুভিঘলো- 

নাম শক্তিবিশেষ এবানন্াত্মভাবনালক্ষণোথা অন্ধন্মিন স্ুখিনি 

ছুঃখিনি চাহমেব সুখী ছুঃখা চ জীবতি মৃতে চাহমের আবাষি 

মরিষ্যামি চেতি ক্রেত্যাহ পুক্রর্ধারগৃহাদিযু পু্রেু দারে 

মপিগ্রহণা দস্ভেধ পা ত্যন্তে্টেযু দ।সবর্গাদিযু তচ্চোয়ং জ্ঞানার্থত্বাৎ 

জ্ঞাননুচ্যতে নিতাঞ্চ সমচিন্তত্ব তুল্যন্থিত্ততা ক ইষ্টানিষ্টোপ- 
পত্তিষু ইঞ্টানাম'নষ্টানাং চোপপত্তঃ সংপ্রাপ্তস্ত।স্বিষ্টানিষ্টোপপত্ভিযু 

নিত্যমেব ভূল্যচিত্বত! ইঞ্টেপপন্থিযু ন তৃপ্যতি ন কুপ্যতি 

চানিষ্টোপগত্তিমু তচ্চৈতন্নি তং সমচিত্বত্বং জ্ঞানং | ৯। . 
কি মগ়ি চেতি। মধি চেশ্বারেনন্তযো!গেনাপৃথক্পমাধিনা 

নান্তোনতগবতে! বাস্থদেবাৎ পরোন্ত্যতঃ স এব নোগতি রিত্যেবঃ 

নিশ্চিতাহব্যতভিচারিণী বুদ্ধিবনন্ধর্যোগন্তেন ভজনং ভক্ষির্ন 
১৯ 
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অধ্যাত্জ্ঞাননিত্যত্বং তত্রজ্ঞানার্থদর্শনং | 
এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহইন্যথা ॥১১ 

জ্ঞেয়ং যভৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বাম্বতমশ্তে | 

ব্যভিচরণশীঞা। অব্যভিচারিণী স! চ জ্ঞানং বিবিক্তদেশসেবিত্বং 

বিষিক্তঃশ্বভাবতঃ সংস্কারেণ বাশুচ্যাদিভিঃ সর্পব্যাপ্রাদিছিশ্চ 

প্নছিতঃ অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদির্কিবিক্তোদে শস্তৎ সেবিতুং 
শীলমন্তেতভি বিবিস্তদেশসেবী তগ্ভাবোবিবিক্তদেশসেবিত্বং বিবি 

কেযু হি দেশেষু চিত্তং প্রসীদতি যতন্তত্রআাত্বাদিভাবন। বিবিক্তে 
উপজায়তেহতো বিবিক্তদেশসেবিত্বে জ্ঞানমুচাতে অপ্নতিররমণং 
কক জনসংসদি তজ্জনানাং প্রাকতানাং সংস্কারশুক্ঠানামবিনীতানাং 

কলহোন্ম,খিতচিত্ানাং সংসৎ সমবায়োজননংসন্ল সংস্কারবতাং 
বিনীভানাং সংসত্তস্তাজ।নোপ কারকত্বাৎ অত: প্রাকৃতজনসংমদ্য- 

রতিজ্ঞানার্৫ঘতাৎ জ্ঞানং ॥ ১০। 

ক্ষিঞ্। অধ্যাত্বেতি। অধ্য।ত্বজ্ঞাননিত্যত্বম।ত্বাদিবিষয়ং 

জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং তশম্মিন নিত্যভাবোনিত্যত্বমমানিত্বাদীনাং 

জআনসাধনানাং ভাবানাং পরিপাকনিমিত্ং তত্বজ্ঞানং তন্যার্থো- 

মোক্ষং সংসারোপরমন্তন্তালোচনং তত্বজ্ঞানার্ঘদশনং তত্বজ্ঞান- 

ফলালোচনে হি তংলাধানানুষ্ঠানে প্রবুত্তিঃ স্তাদিতি এতদ- 

যানিত্বাদিতত্বজ্ঞা নার্থদর্শনাস্তমুক্তং, জান মিতি প্রক্তোং জ্ঞানার্ঘত্বাৎ 

অজ্ঞানপদে তন্মাৎ যখোক্তাদন্তধাবিপর্যয়েণ মানিত্বং দস্তিত্বং 

হিংসা ক্ষান্তিরনার্জবমিত্যাগ্যজ্ঞানং বিজ্ঞেম্বং পরিহরণায় সংসার 
প্রবৃত্তিক।রণত্বাদিতি। ১১। 

বথোক্তেন জানেন জ্ঞাতব্যং কিমিত্যাকাজ্রায়ামাহ জ্ে্ং 
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অনাদিমতৎপরং ব্রহ্ম ন সতন্নাসছুচ্যতে ॥ ১২ ॥ 

যত্তদিত্যাদি | নম্থু ষমানি ষমাশ্চামানিত্বাদয়োন তৈজে রাঃ 

তেন হামানিত্বাদিকম্ত চিদ্বন্তনঃ পরিচ্ছেদ্বকং দৃঃ, সর্বত্রৈষ 
যদ্দিষক্₹ং ফ্লানং তদেব ভন্য জেয পরিচ্ছৈদকং দৃশ্ঠতে, নহান্ত- 

বিষয়েশ জ্ঞানেনান্তছপলভ্যতে যথ! খটবিষয়েশ জ্ঞানেনাগি- 

নৈবদোষঃ জ্ঞান নিমিত্তত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে ইতি হাঝোচাম জান- 

সহকারিকারণত্বাচ্চ জ্েয়মিতি জেয়ংজ্ঞাব্যং যন্তৎ প্রবক্ষ্যাঙ্ি 

প্রকর্ধেণ 'বথাবদ্বক্ষ্যামি কিং ফলং তদিতি প্ররোচনেন আোত- 

রভিযুখীকরণায়াহ্ বত জ্ঞেন্ং জ্ঞাত্বা অমৃতত্বমন্তে ন পুনত্তি 

য়তইতার্থঃ অনাদিমৎ আগ্দিরস্যান্তীত্যাদিষং ন আদিমদনাশিমৎ 

কিং তৎ পরং নিরতিশঙ্বং ব্রহ্ম জ্ঞয়মিতি প্রকৃতমত্র কেচিৎ 
অনার্দিমৎ গরমিতি পদং ছিন্দস্তি বহুত্রীছিণোকের্৫ে মতুপ 

আনর্থকমষেনিষ্ং স্যাঁদিত্যর্থবিশেষঞ্চ দর্শয়স্তাহং বান্ুদেবাখ্যা 
পরা শক্তির্স্য তন্মৎপরমিতি জত)নেবমপুনরুক্তং ফ্যাদর্থশ্চেৎ 
সম্ভবতি নত্বর্থঃ সম্ভবতি ব্রদ্ষণঃসর্ববিশেষগ্রতিযেধেনৈব ধব্জি- 

জ্ঞাপর্লিষিতত্বাক্স সঙ্তরাসহ্চ্যতইতি বিশিষ্টপক্তিমত্তপ্রদর্পসং 
বিশেষ প্রতিষেধশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধঃ হত্মান্ততুপোবহুত্রীস্ছিণ! 
সঙ্গানার্থত্বেপি প্রয়োগঃ শ্লোকপুরণার্থঃ অমৃতষফলং জ্ঞেয়ং ময়ো- 

চ্যতইতি প্ররোচনেনাতিমুখীকৃত্যাহ ন সত্তং জেয়মুচ্যতইতি 
নাগ্যপতছচাতে নন্ধু মহতা পরিকরবন্ধেন কঠরবেণোদেবাধা 

জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যা মীতন্যননরূপমুক্ঞং ন সত্বন্নাসছচ্যততে ইতি ন 
অনুরূপমেবোক্তং ফথং সর্ধান্থ উপনিষতহ জ্েরং ব্রক্ম নেতি 

নেত্যস্থলমনপিত্যািবিশেষপ্রতিষেধেনৈব নির্গিশ্যতে নেদং 
তদ্দিতি বাচোগোচরত্বারনু তদক্তি ব্দত্বস্তিশব্বেনোচ্যতে অথাঁ* 
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সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সব্বতোহক্ষিশিরোমুখং। 

স্তিশন্দেন নোচাত্বে বৎনাস্তি তৎ জ্ঞেকং বিপ্রতিবিদ্ধধ্চ জ্ঞেযং 

ত্দন্যিশকেন নোচ্যতইতি চ ন তাব্নান্তি নাতিবুধ্যবিষয়ত্বা নু 
সর্ধা বুদ্ধয়োন্তিনাস্তিবুদ্ধ্নগতাএব তাত্রেবং সতি জ্ঞেযমপ্যপ্তিবুদ্ধয- 

নুগৃতপ্রত্যয়বিষয়ৎং বাস্যান্নান্তিবৃদ্ধযনুগত প্রত্যরবিষয়ং বাস্যার।- 

তীপ্রিয়তেনোভয়বুদ্ধযহুগত প্রত্যয়াবিষংত্বাৎ বদ্ধীব্র্রিয়গন্যৎ বস্ত 
ঘটাদিকং তদস্তিবুদ্ধন্ুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা ইদন্ত জ্ঞেমতীন্দরিয়- 

ত্বেন শবৈকপ্রমাণগম্যত্বান্ন ঘটাদিবছুভযুবুদ্ধযন্থগণ্ত প্রতাষবিষয় 

মিত্যতোন অন্তপ্নাসদিতুচ্যতে যন্তুক্তং বিরুব্মুচ্যুত জ্ঞেয়ং 

যন্নসত্তম্নাসছ্চ্যতে ইতি ন বিরুদ্ধমন্যনেব তদ্িদি ভাদথো। অবিদি- 

তাদপাতি শ্রতেঃ শতিকূপি বিরুদ্ধার্থোত চেঙ বথ। জ্ঞান শালা 

মারভ্য কোহি তবেদ মদ্যমুম্মিন লে!কেন্ত ঝ| নবেতীতো 
ঘমিতিচেৎ ন বিদ্দিতাভ্যামনত্ব শ'তেরবশ্যবিজ্ঞেম্ার্থ প্রতিপাদন- 

পরত্বাৎ |গ্্যমুক্সিল্লিত্যাদ্দ তু বিধিশেযোর্থবাদউপপত্তেশ্চ। 

সদাদিরশটঃ বন্ধ নোচ্যতইতি সর্বোহি শানোর্থপ্রকাশনায় 
প্রযুক্ত: শ্রয়মাণশ্চ শ্রোতৃভির্জাতিক্রিয়াগুণসন্বন্ধবারেণ সন্কেত- 
গ্রহণং সব্যপেক্ষার্থং প্রত্যারর়তি নানাধ। দৃষ্টত্বাৎ তত্ষথ। 

_গৌরশ্বইতি বা জাতিতঃ পচতীতি বা ক্রিয়াতঃ শুরুঃ কৃষ্কইঈতি 
বা গুগতোধনী গোমানিতি চ সম্বন্ধতোন তু ব্রহ্ম জাতিমদ্তোন 

সদ্দাদিশব্ববাচ্যং নাপি 'গুণবৎ যেন গুণশব্েনোচযতে নিগুণ- 
ত্বা্নাপি ক্রিয়াশববাচ্যং মিক্রিয়ত্বান্লিফষলং নিক্ষুয়ং শান্তমিতি 

শ্রুতেঃ | নচ সন্বন্ধ্যেকত্বাদদ্বত্বাদবিষযুত্ব!দাত্বত্বাচ্চ ন কেনচিচ্ছবে- 

নোচ্যতইতি যুক্তং ষতোবাচোনিবর্তন্তইত্যাদিশ্রুতিভিশ্চ ॥ ৯২॥ 
. সচ্ছব্প্রত্যয়াবিষয়ত্বাদসত্তাশঙ্কায়াং জেয়স্ত সব্বপ্রাণিকরণো- 
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সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ধবমারৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩॥ 
সব্ব্ক্ড্িয়গুণাভানং সর্বেবক্দ্রিয়বিবর্জিতহৎ | 

অসম্তৎ সর্ববভচ্চৈব নিগৃণং গুণভোজজচ ॥ ১৪ ॥ 
পাধিদ্বারেণ তাস্তিত্বং প্রতিপাদয়ংক্তদাশঙ্কানিবৃত্যর্থমাহ সর্বত 

ইতি। সর্বতঃ পাপিপাদত্তৎ সর্ধত্র পাণয়; পাদাশ্চান্তেতি 

সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ জ্ঞের জর্বপ্রাণিকরণোপাধিভিঃ ক্ষেত্রজ্া- 

স্তিত্বং বিজ্তাব্যতে তত ক্ষেত্রজ্ঞশচ ক্ষেজোপাধিতউচ্যতে ক্ষেত্রধঃ 

পাঁশিপাদদাদিভিরনেকধাভিন্নং ক্ষেত্রোপাধিভেদকতং বিশেষজাতং 

বিখ্যেব ক্ষেত্রজ্ঞস্যেতি তদপয়নেন জেয়ত্বমুক্তং ন সংতন্নাসহ্চ্যতে 
ইতি উপাধিকৃং মিথ্যারূপমপ্যস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেঘধর্মবৎ পরি- 

কল্স্যোচ্যতে সর্বতঃ পাণিপাদমিত্াদি তথাহি সুম্প্রদায়ধিদাং 

বচনমধ্যারোপাপবাদাভ্যাৎ শিশ্রপঞ্চং প্রপঞ্চযতে ইতি সর্বত্র 

সর্বদ্দেহাবয়বত্েন গম্যমানাঃ পাণিপাদাদয়োজ্ঞেয়শক্তিসভাব- 

নিষিত্তন্বকার্য্যাইতি ভ্ঞেয়স্ভাবে লিঙ্গাণি জ্ঞেয়স্যেতুষ্পিচারত- 

উচ্যন্তে তথা ব্যা্চেয়মন্যৎ সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ জ্ঞেয়ং সর্ধাতো- 

ক্ষিশিয়োমুখং সর্ধতোক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চষস্য তৎ সর্বন্তো- 

ক্ষিশিরোযুখং সর্বতঃ শ্রতিমৎ সর্বত্র শ্রুতিমচ্ছ,তিঃ শ্রবণেক্জিয়ং 

তৎ যন্য তত শ্রুতিমল্লোকে প্রাণিনিকারে সর্বমাবৃত্য' সংব্যাপ্য 

তিষ্ঠতি শ্থিতিং লভতে ॥ ১৩ ॥ 

উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দিয়াধ্যারোপণাহুজ্ঞেরস্য তদত্তাশংক! 

মাতৃদিত্যেবমর্থ: শ্লোকারস্তঃ সর্কেন্্িয়েতি। সর্বত্র গুণা- 
ভাসংসর্ববাণিচি তানীন্দ্রি্াণি এশ্রারাদীনি বুদ্ধীন্িয়কর্ধেক্িয়া- . 

খ্যান্যন্তঃক ঝণে চ বুদ্ধিমনসী -ভ্ঞেষোপা ধিত্বস্য তুল্যত্বাৎ সর্থে- 



২৪৬ শ্রীমস্তগবাগী ত।। 

বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরৎ চরমে ব চ। 
সুন্মনত্বাভিদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তত ॥ ১৫॥ 
িয়গ্রহণেন গৃহতে আপ চান্তঃকরণোপাধিদ্বারেশিব শো্া- 
দীনামপি উপাধিত্বমিত্যতোহস্তঃকরণবহিঃকরণো পাধি ভূতৈঃ 
সর্বেজজিয গুণৈরধ্যবসায়সঙ্করশরবশবচনাদিভিরবভাসতইতি সর্বে- 
প্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্ডিয়ব্যাপারৈব্ব্যাপৃতমিব তজজ্ঞেয়মিতার্থ? 
ধ্যয়তাৰ লেলায়তীবেতি শ্রতেঃ কক্মাৎপুনঃ কারণার ব্যাপৃ- 
তমেবেতি গৃনস্থতইত্যতআহ জঅর্কেক্রিয়বিবঞ্জিতং সর্বকরণর- 
ছিতমিত্যর্থঃ অতোন করণব্যাপারৈব্ব্যাপৃতং তজজ্ডেয়ং যন্ত়ং 
মন্ত্রোঘপাণিপাদোজবনোগ্রহীত। পশ্যত্যচ্চুঃ সশুণোত্যক রঃ 
ত্যাদি সর্ধেন্দ্িয়োপাধিগুণান্গুণ্যভজনশক্জিমং তজজ্ঞেয়মি- 
ত্যেবং প্রদর্শনার্থ: নই্সাক্ষাদেবজবধনাদি ক্রিয়ামত্প্রদর্শনার্থঃ।। 
অন্ধোমপিমবিন্দদি ত্যাদিমন্ার্থবত্তস্যমন্বস্যার্থোয় মা সর্বকরণ- 
বর্জিতং ভেয়ং তম্মদসক্তং সর্বসংশ্লেষব(জতং যদ্যপেবং তথাপি 
সর্বাভূঙ্চ এব সদাম্পদংহি সব্ধং সব্বত্ত সত্বুদ্্যন্গগমান হি 
মুগতৃষ্চিকাদয়োপি নিরাম্পদাভরন্তাত; সব্বভৎ সব্বং বিভর্তি 
ইতি স্যাদিদঞ্চানৎ জ্ঞেক়সা সবধিগমদ্ারং নিগু৭ং সত্বরজন্ত- 
মাংদি গুণাস্তৈবর্জিতং তৎজ্ঞেয়ং তথাপিগুণভোক্ চ গুণানাং 
সত্বরজন্তমসাংশবাদিদ্বারেণ স্থখছঃখমোহাকারপরিণতানং ভোক্ত 
চোপলব্ধ. তৎজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। ১৪ 

কিঞ্চ ;বছ্িরস্তারাতি। বহিস্তকৃপর্যযন্তং দেহমাত্মত্েনাবিদ্যা- 
*করিতমপেক্ষ্য তমেবা বধিংকৃত্বা বহিরুচ্যতে তথ প্রত্যগাম্বা- 
নমপেক্ষা দেহমেবাবাধং কত্বাম্তরুচ্যতে বহিরস্তশ্চত্যুক্তে 
মধ্যে অভাবে প্রাপ্ত ইদসুাতে অচ্মেব৮ বচ্চরাটরং দেহা- 



অয়োধশাধ্যায় । ২৪৭ 

অবিভতঞ্চভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং ৷ 
ভূতভর্তত চ তজজ্জেয়ং, গ্রসিষণ প্রভবিষ্ণ চ ॥ ১৬॥ 

জ্যোতিষামপি তজ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 

জ্ঞানং জ্ঞেযং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববস্থ করিত ॥ ১৭॥ 

ভালমপি তদেব জেয, বথারজ্ুসর্পাভাসং বদাচ রঞ্চরযেবচ 
ব্যবহারবিষয়ং সর্ববং জ্য়ং কিমর্থমিদমিতি সৈর্ব্ জ্েয়মি- 
তুুচ্যতে সত্যং সর্বাভাসং তথাপি বোমবৎ ুপ্মম তঃ সুচ্ত্বাৎ 

"ম্বেন রূপেণ তত্ভেম্মপ্যবিজ্ঞে়মবিহ্ষাং ত্বাত্মৈবেদং সর্ব 
ব্রন্ষমেবেদং পর্ব ব্রন্মেবেদং সব্বমিত্যার্দি প্রমাণতোহি সন্ষি- 
জ্ঞাতং অবিজ্ঞাততয়! দুরস্থং বর্ষবহ্রকোটাযা প্যবিদ্যামপ্রাপ্যস্া- 

দত্তিকে চ তদাত্মত্বাৎ বিছুবাং | ১৫। 

কিঞ্চ অবিতক্ঞমিতি। আঁবভক্তঞ্চ প্রতিদেহং ব্যোঞবৎ 
'তদেকং ভূতেষু সর্বপ্রাণিযু বিভক্তমিব চ স্থিতং দেহেঘেৰ,. 

বিভাব্যমানত্বাৎ ভূত্ততর্ত ব ভূতানি বিভর্তাতি তত জ্ঞেরং 
তৃতভর্ত চ গ্থিতিকালে প্রলয়কালে গ্রসিষণ গ্রসনশালং উৎপততি- 

কালে প্রভবিষণ চ প্রভবনশীলং যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদেশ্দিথ্যা 

কল্সিতস্ত ॥ ১৬ ॥ রা 

কিঞ্চ সর্বং| বিদ্যমানং স্ক্লোপলভ্যতে চেৎ জেয়ত্তম- 

স্হিন্ট, কিং তর্হি , জ্যোতিযামপীতি। জ্যোতিযাং আছি- 

ত্যাদীনামপি তৎ জ্ঞেম্গং জ্যো তিরাত্মচৈতন্তজ্যোতিযেদ্ধানি হি 
আদ্িত্যা্দীনি জ্যোতীৎঘি দীগ্যন্তে যেন স্ু্ধ্যগ্তপতি তেজ- 

দেদ্বস্তস্ত ভাসা সর্কমি্বং বিতাতীত্যার্ি। শ্রুতিত্যঃস্বৃতেন্ড 

ইছৈব হদাদিত্যগতং তেজইত্যানেস্ত মষোহজ্ঞানাৎ পরমস্পৃষ্- 



২৪৮ শ্রীমন্তগবদগাত।। 

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্েয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ। 
মদ্ভক্তএতছিজ্ঞায় মদভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥ 

প্রকৃতিৎ পুরুষঞ্ধেব বিদ্ধযনাদী উভাবপি। 

| ঝারসতি। জ্ঞানাদেছ ঃসম্পাদনবুদ্ধয| প্রাণ্াবসাদ- 
শীহির্ষীাহ জ্ঞানমমানিত্বাদি জেয়ং জেয যত তৎ 

টানি জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সৎ 

জ্ঞানফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচাতে জ্ঞায়মানস্ত জেয়ং তদ্দেততয়- 

মপি হদিবুদ্ধৌ সর্ধস্ত প্রাণিজাতস্ত বিষ্িতং বিশেষণ স্কিতং ॥১৭। 

তন্বৈব হি এবং বিঞাব্যতে যথোক্তার্থোপসংহারাধোয়ং 

শ্লোকআরভ্যতে ইতি ক্ষেত্রমিতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহা 
ভূতাদি ধৃত্যন্তং তথা জ্ঞানমাদিত্বাদি তত্বজ্ঞানার্থদশনপর্যযস্তং 

জেয ভ্ঞয়ং যত্বদিত্যাদি তমসঃ পরমুচ্যতইত্যেমন্তমুক্ত 
সমাসতঃ সংক্ষেপতএতাবান্ সর্ধোহি বেদার্থোগীতার্থশ্চোপ- 
সংহত্যোক্তোম্মিন সম্যক্দশনে কোহধিক্রিয়তইত্যুচ্যতে 
মন্তক্তোমন্বীশ্বরে সর্বাজ্ে' পরমণ্ডরৌ বান্ুর্দেবে সমর্পিতসর্বাত্ব- 
তাবে যৎ পগ্ততি শৃণোতি প্প্শতি বা সর্কেমেক ভগবান্ 
বাস্থদেবইত্যেবং রহাবিইবদ্িন্ত সন এতৎ যথোক্তং 
সম্যক দর্শনং বিজ্ঞায় মভাবায় মম ভাঁবোমস্তাবঃ পরমাত্- 
ভাবন্তম্মৈ গীটার যুজ্যতে ঘটতে মোক্ষং 
গচ্ছতি ॥ ১৮1 

তত অপ্তমে ঈশ্বরম্ত (ছে প্রকৃতি উপন্তস্তে পরাপরে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে এতৎ যোনীতি ভূভাঁনীতি চোক্তং ক্ষেত্র 
প্েতরজপ্রঞতিদ্বয়যোনিতবং কখং ছঙানামিত্যয়মর্পো২ধুনোচাতে 



অয়োদশাধ্যায় । ২৪৯ 

বিকারাংশ্চগুণাঁংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্তভীবান্ ॥১৯। 
কাধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে | 

প্রকাতিমিতি । প্রক্কতিং পুরুষঞ্ৈবেশ্বরস্ত প্ররৃতী তো প্রক্কাতি- 

পুরুষাবৃভাপাপানাদী ন বিদ্যতে আদির্যয়োস্তাবনাদী নিত্যত্বাধী- 
শ্বরত্য তত্প্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুং প্রকৃতিদ্বয়- 

বত্ধমেব হি ঈশ্বরস্থেশ্বরত্বং বাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরোজগ- 

ছৎপত্তিশ্থিতি প্রলয় হেতুস্তেত্ধে অনাদী সত্যো সংসারন্ত কারণং 
ন আদী অনাদী ইতি তৎপুকুষসমাসং কেছিন্বর্ণযস্তি তেন হি 
কেবলেশ্বরস্ত কারণত্বং সিধ্যতি যদি পুনঃ প্রকৃতিপুকধাবের 

নিত্যো শ্তাতাং তত্ক্কৃতমেব জগরেশ্বরত্ত জগতঃ কতৃন্বং তদসং 

গ্রাক্ প্রক্ৃতিপুরুষয়োরুৎপত্তেরীশিতব্যাভাবাৎ জী্বরস্তানীস্বর্ব- 
প্রমঙ্গাৎ ষংসারন্ত নির্নিমত্ৃত্বে নিদ্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ শান্ত্রানর্থকা- 

প্রঙ্গৎ বন্ধমোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ নিত্যন্বে পুনরীশ্বর গ্রকৃত্যোঃ 

সর্বমেতচ্পপন্নৎ তবেৎ কথং বিকারাংগুণাশ্চৈব বক্ষামানান্ 

বুদ্ধা'দিদেহেন্দিয়াস্তান্ গুণাংস্চ ন্খছুঃখমোহপ্রত্যয়াকারপরিণভান্ 

বিদ্ধি জানীহি প্ররুতিসন্তবান প্রকৃতিরীশ্বরপ্ত বিকারকারণং 
শঙ্তিং গুণাত্বিক! মায়া সা সম্ভবোয়েষাং বিকারাণ।ং গুণানাঞচ 
তান্ বিকারান্ গুপাংশ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিষ্ংভবান্ 

গ্রকৃতিপরিণামান্ ॥ ১৯ ॥ 

* কে পুনস্তে বিকারাগুপাচ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ কার্য্যোতি। 

কার্ধ্যকারণকর্তৃত্বে কার্ধ্যং শরীরং কারপানি তংস্থানি ত্রয্ো- 

ছশদেহস্তারস্তকাণি ভূতানি বিযুয়শ্চি প্রকতিসস্ভবাবিকারাঃ পুর্ববো-, 

ক্তাইহ কার্ধ্যগ্রণেন গৃষ্থত্তে গুণাশ্চ প্ররৃতিসর্তবাঃ ' সুপ্রহঃখ 



২৫৯ জ্ীমন্তগবহ্গী 1 | 

পুরুষঃ স্খছুঃখানাং ভোজ ত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০॥ 

মোহাত্মকাঃ কারণাশ্রয়ত্বাৎ কারণগ্রহণেন গৃহ্ত্তে তেষাং কার্ধ্য- 

কারণানাং কতৃত্বমুৎপা্ কপ্ধং যন্তৎ কার্যযকারণকর্তৃত্বং তশ্মিন্ 

কার্ধযকারণকত্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারভ্তকত্বেন প্ররতিরুচ্যতে 

এবং কাযাকারণকতৃত্বেন সংসারত্ত কারণং প্রককতিঃ কার্ধ্য- 

কারণয়োঃ কতুত্বইত্যম্মন্নপি পাঠে কা্ধ্যৎ যদযস্ত বিপরিণা- 

মন্তততস্ত কার্ধাং বিকার; বিকারিকারণৎ তয়োর্বিকারবি- 

কারিণো: কার্ধটকারণয়ো: কর্তত্বইতি তান্যেব কার্ধয কারণা- 

ন্যুচ্যস্তে তথবা ফোড়শবিকারা; কার্যাং সপ্ত প্রকতিবিক্তয়: 
কারণস্তান্যেব কার্যকারণা।ন উচ্যন্থে তেষাং কন্তুঙ্জে হেতুঃ 

প্রকাতরুচ্যতে আরগ্তকত্বেনৈব পুরুষণ্চ সংসারস্ত কারণং 
যথা স্তাত্বছুচ্যতে পুরুষ: জীব; ক্ষেত্রজ্ঞঃ ভোক্ত। ইতি পরধ্যারঃ 
স্থথছুঃখানাং ভোগ্যানাং ভোক্তত্বউপলব্ধত্তে হেতৃরুচ্যতে কথং 
পুনরনেন কার্ধযকারণকতৃত্বেন সুখছঃখভোক্তত্বেন চ প্রকৃতি- 

পুরুষয়োঃ সংসারকারণত্বমুচ্যতইতি অন্রোচ্যতে কার্যকারণ- 
স্থখহুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মন। প্রকৃতেঃ পরিণামান্ভাবে পুরুবস্ত 

চৈতন্তস্তামতি তদুপলন্ধত্বে কুতঃ সংসারঃ স্তাৎ যদা পুনঃ 
কার্য্যকারণহেতুফলাত্মন1! পরিণতয়! তয়! প্রকৃত্যা ভোগ্যয়া 
পুরুষস্ত তত্বীপরীতন্ত ভো্ভৃত্বেনাবিদ্যারূপঃ সংযোগঃ স্যাত্ষা 
ংসারঃ শ্াদিত্যতো যত প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কারধ্যকারণকর্ব- 

ত্বেন নুখহুঃখতোক্.ত্বেন চ সংসারকারণত্বমুক্তং তত যুক্তমুক্তং। 

কঃ পুররয়ং সংসারোনাম সব্চখসংভোগঃং সংসার: পুরুষস্ত 

চ স্থখছুঃখানাং সপ্টোক্ততং সংগারিস্বামাতি। ২৯। ্ 



রয়োদশাধ্যায়॥। ২৫১ 

পুরুষ; প্রক্কৃতিস্ছে। হি ভূঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। 

কারখং গুণসঙ্গোইন্ত উ্্দসদ্যোনিজন্মহ্থ ॥ ২১ ॥ 

যৎ পুক্রষস্ত সখছ্:খানাং ভোজ ত্বং জংসারিত্বমি ত্যুক্জং 
তন্ত তত কিন্নিমিস্তমিতৃচ্যতে পুরুষইতি। পুরুযোভোক্তা 

প্রক্কতিস্থঃ প্রক্কতাববিদ্যালক্ষণায়াং কার্যযকারপরূপেণ পরিণ- 
তায়াং স্থিতঃ প্রক্কৃতিস্থঃ প্ররুতিমাস্বত্বেন গতইত্যেষং ছি 

ষ্ম্মাৎ তম্মডুংক্তউপলভতইত্যর্থ; প্রককতিজান্ প্রকৃতিতো- 

জাতান্ সুথছঃখমোহাকারাভিব্ক্তান্ গুণান্ স্থখা ছুঃখী মূঢ়ঃ 

পঞ্ডিতোহহমিত্যেবং সত্যামপ্য বিদ্যায়াং স্থথছঃখমোহেষু গুণেষু 
ভুজ্যমানেযু যঃ সঙ্গআত্মভাবঃ সংসারম্ত স প্রধানং কারণং 

জন্মনঃ সবথারামোভবতি তৎক্রতুর্ভবতীতা। দিশ্রুতেঃ তদেত- 
দাই কারণং হেতৃণ্ডণসংগঃ গুণেযুসংগ্রোহস্ত ভোজ,:সদপদ্যো- 

নিজন্মস্তশ্চাসতশ্চ যোনয়ঃ সদসদ্যোনযন্তান্থ সদসদ্োনিষু 

জন্মানি তানি সদসদেযোনিজন্নীনি তেষু সদসদ্যোনিজন্মস্থ 

বিধয়ভূতেঘ কৰরণং গুণসংগোশ্থ বা সদসদেযোনিজঞগন্য 

সংসারস্ত কারণং গুণদংগইতিসংসারপদষধ্যাহাধ্যং সঙ্োন- 

হোদেবাদিযৌনয়ঃ অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদিযোনয়ঃ সামর্থযাৎ সদ- 
সন্যোনযোমন্ষ্যষোনযেপ্যবিরন্ধাত্রষ্টব্যাঃ । এতছুক্তং তবতি 

গ্রকৃতিগ্ত্বাখ্যাবিদ্যাগুণেযু চ সংগঃ কামঃ সংসারন্ত কারণমিতি 
তচচপরিবর্জনাযোচ্যতে অন্য চ নিরত্তিকারণং জ্ঞানবৈয়াগো সঙ্- 
্্যাসে গীতাশান্তরে প্রসিদ্ধং. তচ্চ ভ্ঞানং পুরস্তাহুপন্যস্তং 

ক্ষেঅক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ং যত জ্ঞাত্বামৃতমন,তইত্যক্তপ্ান্তাপোছেনা- 
ভত্বন্্বাধ্যারোপেণ চ। ২১। 



২৫২ . শ্্রীনতগবাণীত। | 

উপদ্র্টীনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। 
পরমাস্মেতি চাপুজোদেহেতন্মিন্ পুরুষঃ পর$1২২॥ 

তন্তৈব পুনঃ সাক্ষান্ির্দেশঃ ক্রিয়তে উপন্রষ্টেতি। উপ- 

র্ট। সমীপস্থ:ঃ সন্ দ্রষ্ঠা শ্বয়মব্যাপূভোযথা! খত্বিগ্ষজষানেষু 
হক্ঞকর্ব্যাপৃতেমু তটস্থোন্োহব্যাপূতোযজ্ঞবিদ্যাকুশল: খন্দিগ 
যজমানব্যাপারগুণদেযাপামীক্ষিতা তছৎ কার্ধাকায়ণব্যাপারেষু 

অব্যাপৃতোহজ্লোবিলক্ষণন্তেযাং কার্য্যকারণানাং সধ্যাপারাণং 

সামীগ্যেন দষ্ট তবাছুপ্রষ্টী অথবা! দেহচক্ুর্মনোবৃদ্ধযাত্বানো- 

রষ্টারভ্োং বাহোত্র | দেহস্ততআরভ্যান্তরতমন্চ প্রত্যক্ 

সমীপে আত্ম! ভরত যতঃ পরোত্তরোনাস্তি ভ্রষ্টী সোতিশহ- 
সামীপ্যেন জট ত্বাহুপত্রসটা স্তাৎ ষক্ঞোপত্ষ্ট বন্ধ সর্বাবিষয়ীকরণা- 
দুপতরষ্টা। অনুমস্তা চ অনুমোদনশন্থমননং কুর্বংস্থ তৎক্রিগাহু 

পরিতোষস্তৎ কর্তীন্থমস্তা চাথ বা অনুমন্ত। কার্য্য করণপ্রবৃতিযু শব 

গ্রবৃত্বোপি প্রবৃত্বইব ত্দন্ুকূলোবিভাত্যতে তেন নুমন্তাখব৷ 
প্রবৃত্তান্ শ্বব্যাপারেু তৎসাক্ষিতৃতঃ কদাচিদে ন নিবারম্বভী- 

ত্যন্থমন্তা ভর্তী ভরণং নাম দেহেক্জিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং 

চৈতস্তাত্বপর্ার্থেন নিমিত্বভৃতেন চৈত্যন্তাভাঙগানা হৎ স্বরপা- 

বধারণং তচ্চৈতভ্াত্মকৃতমেষেতি ভর্থাত্তেত্যুচ্ততে তোক্কা- 

ধফবন্দিতা চৈতত্তস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখহঃখমোহাত্বকাঃ প্রত্যরাঃ 

রববিষযাস্মৈতা্স্তাইব জারমানা বিভক্ঞাবিতাব্যন্তইতি 

ভোক্তাত্মবোচ্যতে মহেষবরঃ র্বাস্বাচ্ বততত্বাচ্চ মহান্ঈশ্বর- 

শ্চেতি মহেশ্বরঃ পরমাত্ম। দেহাদীনাং বৃধ্যস্তানাং প্রত্যগাত্র- 

ত্বেন করিতানামবিদ্যহ়া পর:উপপ্র& বাদিলক্ষণআত্মেতি গর- 



অয়োদশাধ্যাক । ২৫৩ 

যএবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্ধ্বধ! বর্তমানোছপি ন সভভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩॥ 

মাস্বা! সোইতঃ পরমায্মেত্যনেন, শবেন চাপুযক্কঃ কথিত; 

ফধতে। কাসৌ অস্মিন দেহে পুরুষঃ পরোব)ক্তাত্ত্তমঃ পুক্- 
বন্তপ্তঃ পরমাত্েতযদাহতইতি যোবক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজঞাণি 
মাস্থিদ্ধি ইত্যুপন্যন্তোব্যখ্যা'য়াপদংহতশ্চ তমেতং যথোক্ত- 
লক্ষণমাত্মানং। ২২। 

যএবমিতি। যএব যথোক্ঞপ্রকারেণ বেত্তি পুরুষৎং 

সাক্ষাদাত্বভাবেনাযমহমিতি। প্রকৃতি যথোক্তষবিদযালক্ষণাৎ 

গুণৈঃ শ্ববিকারৈ: সহ নিবন্তিতাঁমভাবমাপার্দিতাৎ বিদ্যয়। সর্ধথ। 

সর্ধপ্রকারেণ বর্তমানোপি সভূষঃ পুনঃ পতিতেৎন্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে 
দেহাস্তরায় নাভিজাষতে নোৎপন্যতে দেহাস্তরং ন গৃহাতীত্যর্থঃ 

অপিশবাৎ কিমু বক্তব)ং স্ববৃত্তস্থোনজাযতইত্যভিপ্রায়ঃ নম্থু 

য্যপি জ্ঞানোৎপত্তনস্তরং পুনর্জন্মাভাবউক্তস্তথাপি প্রাকৃ- 

আনোৎপত্বেঃ কতানাং কর্দশামুত্তরকালভাবিনাঞ্চ যাঁমি 

চাতিক্রান্তান্যনেকজন্বক্কতানি তেধাং ফলমদত্ব! নাশোন যুক্তইন্তি 
স্যন্ত্রীণি জন্মানি কতবিপ্রনাশোহছি ন যৃক্তইতি যথা ফলে 

প্রবৃতানামার্জন্মনাং ন চ কর্ধপাং বিশোষাহবগম্যতে তশ্মাৎ 

বিপ্র কারাণ্যপি কর্মাণি ত্রীণি জন্মান্যারভেরন্ সংহতানি বা 

স্ববাণ্যেকৎ জন্মারতেরন্ অন্তথ! কতব্নাশে সতি সর্বত্রানাস্বাস 
প্রসঙ্গ; শান্তরনর্থক্যঞ্চ সাদিত্যতইদমযুকমুক্তং ন সভূয়োভিজাষত- 
ইতি ন ক্ষীয়ন্তে চান কর্শানি ব্রহ্ম বেদ ব্রন্মেব ভবতি তস্য 
তাবদেব চিরমিধীকাতৃণবৎ সর্বকর্মীণি গ্রদৃযান্তে ইত্যাদ্দিশ্রতি- 



২৫৪ শীমস্তগবদগীতা | 

প্যানেনাজ্বনি পশ্যন্তি কেচিদাত্সানমাত্বন। | 

শত্েভ্যউক্কোবিদুষঃসর্বকর্মাদাহঃ ইহাপি চোক্তোবখৈপ্রাংসীত্যা- 

দিনা সর্বাকর্শদাহোবক্ষাতি চোপপত্েশ্চাবিদ্যাকামক্লেশবীজ- 

নিমিত্তানি হি কর্্মাণি ফলারভ্তকানি জন্মান্তরাস্কৃরমারত্যন্তে 

ইহাপিচ সাহঙ্কারাঁভিসন্ধীনি কর্্মাণি ফলারস্তকাণি নেতরাখীতি 

তত্র তত্র সগবতোক্তং বাঁজান্যপ্নাপদগ্ধানি ন রোছস্তি যথা পুনঃ 

জানদগ্ধৈত্তথ! কেশৈর্নাত্ব। সম্পদ্যতে পুনরিতি অস্ত তাবৎ জ্ঞানোৎ- 

পত্তেরুত্তরকালক্কতানাং কর্মনাং জ্ঞানেন দাছোজ্ঞানসহভা বিত্বাৎ 

ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোত্পত্তেঃ প্রাক কৃতানাং জ্ঞানেন দাহ! ন 

স্বত্তীতানামনেকজন্মাস্তর কুতানাং দাহোধুক্তঃ ন সর্বকর্মীর্ণীতি 

বিশেষপাৎ। জ্ঞানোত্তরকালভাবিনামেৰ সর্বকর্মণামিতি চেন্ন 

ংকোচত্বে কারণান্থণপত্তেঃ যত্তুক্তং যথা বর্তমানশরীরজম্মারস্ত- 
কাণি কর্মাণি ন ক্ষীয়ত্তে ফলদানায় প্রবৃত্তানোৰ সত্যপিজ্ঞানে 

তথা অনারবধফলানামপি কম্মণাং ক্ষযোন যুক্তইতি তদসৎ কথং 

তেষাৎ মুক্তেযুবৎ প্রবৃভফ লত্ব!ৎ যথ। পূর্বরং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইযু- 

ধচুষোলক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরব্ববেগক্ষয়াং পতনেনৈব 

নিবর্তে এবং শরীরারস্তকং কর্ম শরীরস্থিতিপ্রশ্োজনে নিবৃ- 

ত্বেপ্যাসংস্কারবেগক্ষয়া : পূর্ববদ্ধত্তত এব যথা স এবেষুঃ প্রবৃত্তি- 

নিমিত।নারন্ধবেগত্বমুক্কোধনুষি প্রযুক্তোপ্যুপংহিয়তে তথান।- 

রন্ধকলানি কর্ম্াণি স্বাশরযস্থান্তেব ভ্ঞানেন নির্বাদীক্রিঘব্তইতি 

পতিতেস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূযোভিজায়তইতি যক্তমেবোক্- 

মিতি সিদ্ধং ॥ ২৩॥ | 

' অত্রাত্বদর্শনে ভাপায়বিকল্পা ইমেধ্য নায়উচ্যন্তে ধা।নেনেতি। 



বয়োদশাধ্যায় । ২৫৫ 

অন্যে সাংঙ্েন যোগেন কন্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥ 

অন্তে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্যউপাসতে। 

তেহপি চাতিতরস্ত্যেব স্ৃত্যুৎ শ্রণতপরায়ণাঃ ॥২৫। 

ধ্যানেন ধ্যানং লাম শব্দাদিভে]াবিষষেভ্যঃ শ্রোত্রাদীনিকরণানি- 

মনস্ত,পসং্ৃত্য মনশ্চ প্রত্যকূচেতধিতর্ষ্যেকাগ্রাকাগ্রতয়। যচ্চি- 

স্তনং তত্ধ্যানং তথা ধ্যায়তীব কঃ ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়স্তীব 

পর্বতাঃ ইতুাপমোপাদানাৎ তৈলধারাবৎ সম্ততোবিচ্ছির- 

গ্রত্যয়োধ্যানস্তেন ধ্যানেনাত্মনি বুদ পত্স্ত্যাত্বানৎ প্রত্যক্ 

চেতনমান্মন। ধ্যানসংস্কতেনাস্তঃকরণেন কে|চৎ যোগিনঃ অন্যে 

সাংখোন যোগেন সাহখ্যং নাম ইমে সত্বরজন্তমাংসি গুণাময়া- 

ধৃশ্যাঅহমে ভ্যোন্যত্তদ্যাপারস্য সাক্ষিভূতোনিত্যো গুগবিলক্ষণ- 

আত্মেতি চিন্তনমেবসাংখ্যোযোগস্তেন পশ্যন্ত্যাত্বানমাত্মনেতি 

বর্ততে কর্শযোগেন কর্মৈব যোগনশ্বরার্পণবৃদ্ধ্যানুঠীয়মানং 

ঘটনরূপত্বং যোগার্থাৎ যোগউচাতে গুণতন্তেন সত্বশুদ্ধিজা- 

নোৎ্পত্তিদ্বারেণ চাপরেে। ২৪। 

অন্তেত্তিতি। অন্ভেত্বেতেযু বিকল্পেযু অন্ততরেণাপ্যেবং 

ঘথোক্তমাত্মানমজানস্তোহন্যেভ্য নাচর্ষেযতঃশরত্ব। ইদমেব চিত্তক়ে- 

তেত্যুক্তা উপাসতে শ্রদ্ধধানাঃ সন্তশ্িন্তয়স্তি তেংপি চাতিতর- 

স্ত্যেবাতিক্রাসন্ত্যেব মৃত্যুং সৃত্যুযুক্তং সংসারমিত্যেতৎ শ্রুতি-, 

পরায়ণাঃ কতিঃ শ্রবণৎ পরময়নং গরমন$ মোক্ষমার্সপ্রবৃতৌ পরং 
সাঁধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়ণাঃ কেবলপরোপদেশপ্রমাণাঃ 

সয়ং বিবেকরহিতাইত্যাভিপ্রামঃ কিছু ব্যক্তব্যং প্রম/ণং প্রতি 

্গতন্থাবিবেকিনো মৃত্যুনতিততরস্তীত্যতি প্রায় ॥ ২৫ ॥ 



২৪৬ জীমন্তগবনগীত]। 

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্িংগ সত্ত্ৎ স্থাবরজঙ্গমং | 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঘংযোগাতদ্দিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬॥ 

অক্রক্ষেত্রজ্েশ্বরৈকত্ববিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং বত জ্ঞান্া- 

মৃলমন্নতইত্যুক্তং তত কন্মাদ্ধেতোরিতি তন্বেতুপ্রদর্শনার্থং শ্লোকং 

জারভ্যত্তে বাবদ্দিতি। যাঁবৎ যতকিঞ্িত সঙ্জায়তে সমুৎপদ্যতে 

সত্বং বন্ত কিমবিশেষেণেত্যাহ স্থাবরং জঙ্গমং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্লংযোগাৎ তজ্জারতে ইত্যেবং বিদ্ধি জানীছি 

ছেভরতর্ষভ কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্য়োঃ সংষোগোহভিপ্রে- 

তোন তাবৎ রজেব ঘটস্তাবয়বসংশ্লেষদারকঃ সম্বন্ধবিশেষঃ 

ধযাগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত সম্ভবতি আকাশবন্নিরবযবখাননাপি 

সমবায়লক্ষণঃ তন্তপটযোরিব ক্ষেতক্ষেত্রজ্রযোরিতরেতরকার্য্যকা- 

রণভাবানভ্যুপগমাদিতু।চ্যতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্ব্িষয় বিষয়িণে! 

ভিন্নন্বরূপযোরিতরেতরতঙ্ধন্্াধাসলক্ষণঃ সংষোগঃ ক্ষেত্রক্ষে- 

অজ্ঞন্বরূপবিবেকাভাবনিবন্ধনোরজ্জ,গুক্তিকাদীনাং তদ্বিবেক- 

জ্ঞানাভাবাদধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবতৎ সোষমধ্যাসন্বরূপঃ 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগো মিথ্যাজ্ঞনলক্ষণো বথাশান্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ 

লক্ষণতেদপরিজ্ঞানপুর্ব্বকং প্রাক দর্শিতরূপাৎ ক্ষেত্রাৎ মুঞাদিবে- 

ধীকাং ধথোক্ত লক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিতজ্য ন সত্বশ্নাসতুচ্যতে 

ইত্যনেন নিরন্তসর্রবোপাধিবিশেষং জ্ঞেষং বরন্ধস্বরূপেণ ধঃ পশ্ঠতি 

ক্ষেত্র মার়ানির্মিতহস্তিস্বপ্রদৃ্বন্তগন্ধ€ধনগরা (দধ্দসদেব স্দি 

বাবস্তাসতে ইতি । এবং নিশ্চিতবিজ্ঞানোবস্তন্ত যথেক্তসম্যগ্দ্ব- 

শরনবিরোধাদবষচ্ছতি মিথ্যাজ্ঞানং তন্ত জন্মহেতোরপগমাৎ 
যএবং বেতি পুরুধং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ইত্যনেন বিদ্বান 



অয়োঘশাধ্যায় । ৫৭ 

সমং সর্েষু ভৃতেষু তিষ্ঠত্তং পরমেশ্বরং । 
বিনশ্য$স্ববিনশ্যন্তৎ যঃ পশ্যতি সপশ্ঠতি ॥ ২৭ ॥ 
তৃষোনাভিজাযত্ ইতি যহুক্তং তছৃপপয়মুক্তং ন সত্ৃযোং তিজা- 
যতইতি সম্যগ্দশন ফলমবিদ্যায়ানিবর্তকং সম্যগ্দর্শনং ফলম- 

বিদ্যাদিসংসারবীঞ্জনিবৃত্বিদ্বারেণ জন্মাভাবউক্তঃ জন্ম কারণধাবি- 

দ্যানিমিত্ত কঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগউক্ত£ ॥ ২৬৭ 

অত্বস্তস্তাঅবিদ্যায়ানিবর্তকং সমাগুদর্শনমুক্তমপি পুনঃ মঝা- 

স্তরেণোচ্যতে সমং সর্কেঘিত্যাদি। সমমিতি সমং নির্বিশেষং 

তিঠস্তং স্থিতিং কুর্বন্তং ক জব্বেধু ভূতেষু ব্রহ্মা দিস্থাবরা- 

স্তেষু প্রাণিযু কম্পরমেশ্বরং দ্রেহেন্দ্রিরমনো বুদ্যব্যততাম্মমোহপেক্ষা 

পরং প্রমশ্চাসাবীশ্বরশ্চ লঈশনশীলাশ্চতি পরমেশ্বরস্তং সর্ব্বেধু 

ভূতেধু সমস্তিষ্টস্তং তানি বিশিনই্রি খিনশ্যৎশ্থিতি তঞ্চ পরমেশ্বর- 

মবিনশ্ঠস্তং ইতি ভূতানাং পরমেশ্বরস্ত. চাত্যস্ত বৈলক্ষণ্যপ্রদশ- 

নার্থঃ কথং সর্বেশাং হি ভাববিকারাণাং জনিলক্ষণোভাববিকাঁ-. 
পোমুলং জন্মোভরভাবিনেংন্যে সব্ধে ভাববিকারাবিনাশান্ত/বি- 

নাশাৎ পরোন কশ্চদষ্তি ভাববিকারঃ ভাবাভাবাৎ সাত ছি 

ধর্্মণি ধর্্মাভবস্ত্যতোহস্ত্যভাববিকারাম্থবাদেন পূর্বভাবিনং সর্বে 

ভাবাবকারাঃ প্রতিষিদ্ধাভবস্তি সহকার্ষেচঃ অন্মাৎ সর্কভূতৈ- 
বৈলক্ষণ্যমত্যংতমেব পরযেশ্বরস্ত পিদ্ধং নির্বিশেষতমেকত্বঞ্চ 

কৃথঞ্চ য এবং ষথোক্তং পরমেশ্বরং পশ্ঠতি সপশ্য তি,'ননু সর্ধোপি 

লোঁকঃ পশ্ততি কিং বিশেষেণেতি সত্য পশ্ততি কিন্তু বিপরীতং 
পশ্তত্যতোবিশিনষ্টি স এব পশ্ঠতীতি যথা তিমিব দৃষ্টিরনেকং 

চত্ত্রং 'পশ্ঠতি তমপেক্ষ্যো ক চত্রদর্শী বিশিষাতেসএব পণ্ততি 
ইতি। তথৈবেহাপ্েকমবিভক্তং যথোক্মাক্মানং ষঃ পতশ্ন্তি 



২৫৮ শ্রীমন্তগবদগী তা । 

সমং পশ্ঠন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং | 
ন হিনস্ত্াাতনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতি" ॥২৮॥ 

প্রকৃত্যৈব চ কর্্দাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ | 
সবিভক্তানেকাত্মবিপরীতদর্শিত্যোবিশিষ্যতে সএবৰ পশ্ততীতি 

ইগরে পশ্রস্তোপি ন পশ্ঠন্তি বিপরীতদর্শিত্বাদনেকচন্্রদর্শিব- 
 দিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ 

যথোক্তত্ত সম্যগ্দর্শনস্ত প্রবচনেন স্ততিঃ কর্তব্যেতি শ্লোক 

আরভ্যতে সমং পশ্তর্লিতি। জমৎ পত্ঠন,পলভমানোহি যম্মাৎ 

সর্ধন্র সর্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্যতযাবস্থিতমীশ্বরং জতীতাস্তর- 
শ্লোকোক্জলক্ষণমিত্যর্থঃ সমং পশ্তন্ কিন্ন হিনন্তি হিংসাং ন 

করোতি আত্মন। সেনৈব স্বমাত্মানং ততস্তত্মাৎ অহিংসনাৎ 

যাঁতি পরাং প্ররুষ্ঠাঃ গতিং মোক্ষাখ্যাং নু নৈব কশ্চিৎ প্রাণী 

স্বয়ং স্বমাত্মানং হিনস্তি কথমুচ্যতেংপ্রাপ্তং ন হিনস্তীতি যথা 

“ন পৃথিব্যামমিশ্চেতব্যোনাস্তরিক্ষইত্যাদদি নৈযদ্বোষঃ অজ্ঞানামাস্ম- 

তিরস্করণোপপত্তেঃ ৷ সর্রোহাজ্ঞোত্ান্তপ্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষা - 

দাঁত্বানৎ তিরস্কৃতগানাত্বানমাত্মত্বেন পরিগৃহ্হ তমপি ধর্াধ্মৈঃ 

কৃত্বোপাত্তমুপাত্বমাত্বানং হত্বান্তমাত্মানমুপাদতে নবস্ত বং হত্বান্ত- 
মেবস্তমপি হতান্তমিত্যেবং নবমু পাত্রমুপাততমাত্মানং হস্তীত্যাত্বহ। 

সর্ববোহজোযস্ত পরমার্থাত্বাঁ অসাবপিদর্বপাহবিদ্যয়। হতইৰ 

বিদ্যমানফলাভাবাদিতি সর্বধে আত্মাহনাঁএবাবিদ্বাংশ্নোষস্থি- 

তরোবথো্তাত্মর্শী সতু উভয়থাত্মনস্বনাং ন হিনত্তি ততোঁ- 
ধাতি পরাঙ্গতিং যথোক্তং ফলং তন্ত ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ . 

সর্ধভূতস্থমীশং সমম্পন্ঠন্ন ছিনস্ত্যাত্মনা স্বানবিত্যুক্তং তদন্থপ- 

পন্নং সগুণকর্্মবৈলক্ষণাভেদভিন্নেঘাত্বস্থ ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ প্র! 



অয়োদশাধ্যায় ৷ ২৫৯ 

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং সপশ্ঠতি ॥ ২৯॥ 
যথ। ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমন্ু পশ্যতি । 

অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ। ॥ ৩০ ॥ 

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্বায় মব্যয়ঃ | 

শরীরস্ছোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥ 

ত্যৈবেতি। প্রক্ৃত্য| প্রকৃতিউগবতোমায়! ত্রিগুণাত্মিকা, মায়ান্ত 

প্রকৃতিং বিদ্যাদ্দিতি মন্্রবর্ণান্তয়। প্রকত্যেব চ নান্তেন মহদাঙ্ধি' 

কার্ধ্যকাঁরণাকারপরিণওয়1 তান্তেব কম্মাণি বাঙ্মনঃকাযর়ারভ্যানি 

ক্রিয়মাণানি নিবর্তমানানি সর্ধশঃ সর্বপ্রকারৈর্যঃ পশ্ত্যুপ- 

লভতে তথাস্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকত্তীরং সর্ষোপাধিবিবর্জিতং পশ্ঠতি 

সপরমার্থদরশীত্যভিপ্রায়ঃ নিগুণন্তা কর্ত,নির্বিশেষস্ণকাশস্তেব 
তেদে প্রমাণান্ুপপত্তিরিত্যর্থত ॥ ২৯0 

পুনরপি তদেব সম্গ্দর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপধ্যতে যদেতি। 

যদ যস্মিন কালে ভতপৃথগতাবং ভূভানাং পৃথগ্তাবং পৃথকত্ব- 

যেবকস্থমে কন্সিন্নাত্বন্নি স্থিতমেকস্থমনুূপশ্য তি শান্ত্রাচাষে/াপদেশ- 

তেমত্বাস্্ানং প্রত্যক্ষত্বেন পশ্যত্যঁস্বৈৰ ইং সর্বমিতি অতএব 

চ তম্মাদেব চ বিস্তারমুতপত্তিমন্থপশ্ততি আত্মনঃ প্রাণআত্মনআশা 

আত্মনঃ স্মরআত্মবনআকাশআত্মনগ্তেআত্মনঃ আঁপআত্মনজাবি- 
ভাবতিরোতাবৌ আত্মনে।তূরাত্মনোহন্ন মিত্যেবমাদিগ্রকাধৈর্বি- 

স্তারং ঝ্ণী পণ্ঠতি তদ! ব্রহ্ম সংপদযতে ব্রন্মেব ভবতি তদ। 

তন্মিন কালে ইত্যর৫থঃ ॥ ৩০ ॥ 
একন্তাত্মনঃ সর্ববদেহাত্মত্ধে তদ্দোবসম্বন্ধে প্রাপ্তমিদমুচ্যতে 

অনাদীতি। অনাদিতাদনাদের্ভাবোংনাদিত্মাদিঃ কারণং 

তদ্যস্ত নান্তি তদনাদি বদ্ধ্য।মিতৎ তং স্বেনাস্বনা। ব্যেতা- 



২৬ শ্রীমত্তগ বদগাত।। 

যথা স্বর্মগতং সৌন্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্বত্রাবস্থিতোদেহে তথাজআ্ানোপলিপাতে ॥৬২॥ 
যত্তরমাদিত্বাজ্লিরবয়বইতি কৃত্ব। নন্যেতি তথ। নিগুপত্বাৎ সপ 

ণোি গুণব্যয়াদ্যেতায়ন্ত নিগুপত্বাচ্চ নব্যেতীতি পরমাত্বা- 

য়মব্যয়োনান্ত ব্যয়োবিদ্য তইত্যব্যযোধতএবমতঃ শরীরস্থোপি 
শরীরেঘাত্বনউপলবির্বতীতি ' শরীরস্থউচ্চতে তথাপি ন 

করোতি তদ্বকরণাদেব ততৎঞলেন নপ্রিপ্যতে ষোহি কর্তা 

সকম্মফলেন লিপ্যতে আযস্ত্রক্ত!. অতোন কলেন লিপ্যত- 

ইতার্থঃ কঃ পুনর্দেহেমু করোতি লিপ্যতে চ যদি তাবদন্তঃ 

পরমাত্মনোদেহী করোতি লিপ্যতে চ ততইদমনুপপন্নমুক্ং 

ক্ষেত্রজ্ঞেখ্বরৈকত্বৎ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মা্বিষ্বীতাাদ্যথ নান্তীশ্বরা- 

ঘন্তোদেহী কঃ করোতি লিপাতে চেতি বাচ্যং পরোবা 

নান্তীতি সর্বথ! ছর্বরিজ্ঞেয়, দর্বোধাঞ্চেতি ভগবৎপ্রোক্জমৌ- 

পনিষদং দর্শনং পগিত্ান্তং বৈশেষিকেঃ সংখ্যার্হতবৌদ্ধৈশ্চ 
তত্রায়ৎ পরিহারোভগবতা স্বেনৈবে।ক্তঃ স্বভাবস্ত প্রবর্ততইত্য- 

বিদ্য।মাত্রং স্বভাবোহি করোতি পিপ্যতইতি ব্যবহারোকস্ভবতি 

ন তু পরমার্থত একন্মিন্ পরমাত্মনি তদন্ত্যতএকস্মিন্ পরমার্থ- 
হখ্যদর্শনে স্থিতানাঃ জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং 

তিরস্কতাবিদ্যাব্যবহারাণাং কর্মাধিকারে না স্তীতি তত্র তত্র 

দঈর্শিতং ভগবতা ॥ ৩১॥ 

কিমিব ন করোতি নলিপ্যতইত্যত্র দৃষ্টাস্তমাহ যথ! সর্বগর্ত- 
মিতি । যথ| সর্বগতৎ সর্ববাপাপি সৎ লৌন্মাৎ সুত্বভাবা- 

দাকাশং খং নোগলিপ্যতে ন সম্বধ্যতেসর্ধত্র অবশ্থিতোদ্েহে 

তথাস্ব্া। নোপলিপ্যতে 1 ৩২ ॥ 
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যথ। প্রকাঁশয়ত্যেকঃ কৃতস্বং লোকমিমং রবিঃ | 

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ কৃৎস্্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমস্তরৎ জ্ঞানচক্ষুষ! | 

ভূতগ্রকৃতিমৌক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পর ॥৩৪। 

ইতি শ্রীমহাডারতে শতসাহআঁৎ সংহিতায়াৎ বৈয়ানিক্যাং 

ভীম্ষপর্বণি শ্রীভগবদগীতাস্পনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্তে 

শ্রীকৃষ্ণাজ্জুরসন্বা্দে প্রকৃতিপুরুষবিবেকয়োগানাম ত্রয়েংদশোহ- 
ধ্যায়ঃ। 

কিঞ্চ যথা গ্রকাশরতীতি। যথ! 'প্রকাশয়ত্যবভাষয়ত্োকঃ 

কুৎসং লোকমিমৎ বধিঃ সবিতাদিত্য: তথা তত্বন্মজাভৃতার্দি- 
পৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশগ্নতি কঃ ক্ষেত্রী পরমাত্তেত্যর্থঃ 

রবিদৃষ্টান্তোত্রাত্বনউভয়ার্থোপি ভবতিরবিবৎ সর্ধক্ষেত্রেয়ঘ কঃ 

আত্মা অলেপকমশ্চেতি ॥ ৩৩ ॥ 

সমস্তাধ্যায়ার্থোপসংহারারথোয়ং কঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্তযোরিত | 

ক্ষেত্রক্ষেত্রক্তয়ার্যথাব্যাথ্যাতযোনেবং ঘথ। প্রদ্দর্শিতগ্রকারেগ 

অস্বরমিতরেতর বৈলক্ষণ্যবিশেষং জ্ঞানচক্ষুষা! শান্্াচার্য্যো- 

পদ্েশজনিতমাত্মগ্রত্যারিকং জ্ঞানং চক্ষুত্তেন জ্ঞানচক্ষুষা তৃত- 

প্রতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণাব্যাক্কাথ্য! 

তস্যাভূততপ্রকৃতে্বোক্ষণমভাবগমনঞ্চ য়ে বিদুর্কিজানস্তি যাস্তি 
গচ্ছপ্তি তে পরং পরমার্থতত্বং ব্রন্ম নপুনর্দেহমাদর্দিতি 

ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 
ইতি শ্রীভগবদগাতাভাষ্যে ত্রয়োদশোহ্ধ্যায় । 



চতুর্দশোধ্যায়। 
শ্রীভগবানুবাচ । 

পরং ভূয় প্রবক্ষ্য।মি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুক্তমং | 

যজন্ঞাত্ব! মুনয়ঃ সর্ববে পরাৎ সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥১। 
ইদং জ্ঞানমুপাত্রিতা মম সাধন্ম্যমাগতাঃ। 

সর্ধমুৎপাদামানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্সংযোগাদুৎ্পদ্যতইতি উক্তং 

তৎ কথমিতি তত্প্রদশনার্থং পরং ভূয়ইত্যাদিরধ্যায়লার- 

ভ্যতে অথবা ঈশ্বরপরতন্দয়ো: ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োজগৎ্কারণত্বং ন 

তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োরিত্যেবমর্থৎ প্ররুতিস্থত্বং গুণেসু 

চ সঙ্গ: সংসারকারণমিতুযুক্তং কম্মিন গুণে কথং সঙ্গঃ কে 

বা গুণাঃ কথং বা বধস্তীতি গুণেত্যশ্চ মোক্ষণং কথং শ্তাৎ 

মুক্তস্ চ লক্ষণং বক্তব্যমিত্যেবমর্থঞ্চ শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। 

পরং জ্ঞানমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ভূয়ঃপুনঃ পূর্বেষু সর্কেষু 
অধ্যায়েযু অসকৃতুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি তচ্চ পণ্সং পরবস্তবিষয়ত্বাৎ 

কিং তৎ জ্ঞানং সর্বেষ।ং জ্ঞানানামুত্তমং উত্তমফলত্বাৎ জ্ঞানানা- 

মিতি, নামানিত্বাদীনাং কিং তহি যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তবিষম়াণাং 

ইতি তানি ন মোক্ষায়েদস্ত মোক্ষায়েতি পরোত্মশব্ব।ভ্য।ং 

ক্তোতি শ্রোতৃবুদ্ধিরচ্যুৎপাদনার্থং যৎ জ্ঞাত্ব। বৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা 
প্রাপ্য মুনয়ঃ সন্ন্যাসিনোমননশীলাঃ সর্ধে পরাং মিদ্ধিং 

»মোক্ষাধ্যাৎ ইতোংস্মাদেহবন্ধনাদৃদ্ধং গতা: প্রাপ্ত | ১। 
তস্তাশ্দ সিদ্ধেরৈকাস্তিকত্রঃ দর্শরতি ইদমিতি । ইদং জ্ঞানং 

ষাথাক্তমুপ্াশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমন্ুষ্ঠায়েতাতন্মম  পরমেশ্বরস্ত 



চতুর্দশাধ্যায় । ২৬৩ 

নর্গেছপি নোপযায়ন্তে প্রলয়ে ন গ্যথস্তি ৮ ॥ ২॥ 

মম যোনির্মহদ্বন্ধ তম্মিন্ গর্তং দধাম্যহং । 

সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততে! ভবতি ভারত ॥ ৩॥ 
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্তবস্তি যাঃ। 

তাসাৎ ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা! ॥ ৪॥ 

সাধন্ম্যৎ মত্ম্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তাইত্যর্থোন তৃসমানধর্ম্মতাং 

সাধন্ম্যং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যপগমাৎ গীতাশাস্ত্রে ফলবাদ- 

শ্চায়ং স্তত্যর্থমুচ্যতে সর্গেপি হ্ষ্টিকালেপি নোঁপজায়ত্তে 

নোতৎপদ্যন্তে গ্রলয়ে ব্রহ্মপণোপি বিনাশকালে ন ব্যথস্তি চ ব্যথাং 

নাঁপদ্যন্ছে ম চ্যবস্তীত্যর্থঃ | ২। 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগঈদুশোভূত কারণমিত্যাহ *মমেতি । মম 
স্বভৃত1 মদ্রীয়া মায়! ব্রিগুণাত্মিক প্রক্ুতির্যোনিঃ সর্বভূতানাং 

দর্বকার্য্যেভ্যোমহব্বাৎ ভরণাচ্চ ম্ববিকারাণাৎ মহুদ,দ্ষেতি 

যোনিরেব বিশিষ্যতে তশ্মিন্ মহুতি ব্রন্মণি যোনোৌ গর্ভং হছিরণা- 

গর্ভস্য জন্মনোরীক্ঘং পর্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষ- 
পামি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোহমবিদ্যাকামকন্মো- 

পাধিহ্বরূপাহ্ৃবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞৎ ক্ষেত্রেণ সংষোজধামীত্যর্থ£ 

সত্তবউৎপত্ভিঃ সর্ধভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ' ততন্তন্মাৎ 
যোনেমু'লকারণাদগভাধানাৎ ভবতি ॥৩॥ 

নর্বযোনিঘিতি। দেবপিতৃমন্ষ্যপশুম্গাদি সর্বযোনিষু 

কৌন্তেয় মুর্তয়োদেহসংস্থানলক্ষণা মৃচ্চি তাঙ্গাবয়বামুর্তয়ঃ অস্তু- 
খস্তি যান্তাসাৎ মূত্তীনাং ব্রহ্ম মহৎ সর্ববস্থ, যোনিঃ কারণ মহ- 

ঈ্ীশোবীজ প্রদোগভাধানস্য কর্তা পিতা ॥ ৪ ॥ ্ 



২৬৪ শ্রীমন্তগবদ্গী তা। 

সত্ব রজস্তমইতি গুণ্াঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ | 
নিবযন্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়ং ॥ ৫ ॥ 

তত্র সত্বং নিম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং | 

স্খনক্ষেন বরাতি জ্ঞবানসজ্বেন চানঘ ॥ ৬ ॥ 

কে গুণাঃ কথং ব্ধস্তীত্যুচ্যতে সত্বমিতি | সত্বং রজন্তম 

ইত্যেবনাম!নোগুণাইতি পারিভাষিকঃশব্দো নরূপািবত দ্রব্যা- 

শ্রিতাঃ .নচ গুণগুণিনোবন্য-্রমত্র বিবক্ষিতং তন্মাগ্দ পাইব 

নিত্যপরতন্রাঃ ক্ষেত্রজং প্রত্যবিদ্যাত্বকত্বৎ ক্ষে্রজ্ঞং নিবরস্তীব 

তমম্পর্ীকৃত্যাত্বানং প্রতিলন্তত ইতি নিবরুস্তীত্যুচ্যতে । 

তে চ প্রকৃতিসম্ভবা ভগবন্মায়াসন্তবা |নববুন্তীব হে মহাবাহো 

মহাস্তে। সমর্থতরাবাজাহ্ প্রলম্থৌ বাহু বসা ধস্য স মহাবাছঃ 

হে মহাবাছে। দেহে শরীরে দেহিনং দেতষ্তং অব্যয়মব্যয়ত্বধেণ- 

ক্তমনাদি ত্বাদিশ্লোকে | ৫1 ২ 

নন্গ ন দ্বেহা পিপ্যত ইতুক্তৎ তৎ কথামহ নিবরস্তী ত্যন্থ। 

উচ্যতে পরিহৃতং 'অন্মভিরিবশবঝেন নিবধন্তাঙ্েতি তত্র সত্বমিতি। 

তত্ত্র সন্বাদীনাং সত্বশ্তৈব তাবল্লক্ষণমুচাতে নির্মাপত্বাৎ ক্টিকইব 

মণিঃ প্রকাশকমনাময়ং নিরুপদ্রবং অন্রং তন্গিবপ্নাতি কথং 

স্খসন্ধেন . স্ুক্মমিতি বিষষ়ভূতন্ত মুখস্ত বিষয়িন্তাত্মান 

সংশ্লেষাপাদনং মৃষৈব নুখেন সংজননমিতি, দৈষা। অবিদ্যা ন 
হি বিষয়ধর্মে। বিষয্তিনে। ভবৃতি ইচ্ছাদি চ ধৃত্যন্তং ক্ষেত্ুক্তৈব 

*বিষয়ন্য ধর্ম্মইত্যুক্তং ভগবত অভোহবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্্ভৃতঃ1 

বিষয়বিষয্যবিবেকলক্ষণয়াহস্বাত্মভূতে সুখে সংজক্পহীবাসক্তমিব 

করোত্যন্থিনং সুখিননিব তথ! জ্ঞানসংজ্ঞেন চ দেহিনং 



চতুদ্ঘশাধ্যার । ২৬৫ 

রজোরাগাত্মক্ বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ত বং । 

তক্সিরপলাতি কোন্তেয় কন্মনঙ্গেন দেহিনং ॥ ৭॥ 
তমস্ত্জ্ঞানজৎ বিদ্ধি মোহনৎ সর্ববদেহিনাং | 

প্রমাদালস্তনিদ্রাভিন্তম্নিবপাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 

সত্বং স্থখে সঞ্জয়তি রজঃ কন্মণি ভারত | 

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমংম্প্রমাদে সগ্জয়ত্যুত ॥৯। 

জ্ঞানমিতি স্থুথসাহচর্যযাৎ ক্ষেত্রন্তৈবাস্তঃ জরণস্ত ধর্ম্োনাত্বনঃ 

আত্মধর্্মত্বে সঙ্গাম্থপপপত্ের্বন্ধান্ুপপত্তেশচ স্থথইব জ্ঞানাদৌ 

সঙ্গে মন্তব্যঃ! অনঘ অব্যসন ॥ ৬ ॥ ূ 

রজোরাগাত্মকং ইতি । রজোরাগাত্মকং রঞ্জনাদ্রাগ্ো গৈরিকা- 
দিবদ্রাগাত্বকং বিদ্ধি জানীহি তৃষ্ণাসঙ্গসমুত্তবং তৃষ্ণাপ্রাপ্তা ভিলাষঃ 

আগঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণং সংশেষঃ তৃষঠাসঙ- 

সমুস্তবং তৃষ্ণাসঙ্গয়ো: সমুস্তবৎ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তল্লিবরাতি তদ্রুজঃ 

কৌন্তেয় কর্শসঙ্গে ন, দৃষ্টদৃষ্টার্থেযু “কর্মস্থর সংজননং তৎপরতা 

কর্মসন্গন্তেন নিবধাতি রজো দেছিনং ॥ ৭ ॥ 

তমস্তিতি। তনস্ত ভীয়ে।গুণাহজ্ঞানজ মজ্জ।নাজ্জ তমজ্ঞানজং 

বিদ্ধি মোহনং মোহকরমবিবেককরং সর্বদেহিনাং পর্ধেষাং 

দেহবতাং প্রমাদালশ্তনিদ্রাভিঃ প্রষাদশ্চালহ্তঞ্। নিদ্রা চ প্রম- 

দালশ্যনিদ্ৰাস্তাভিস্তমে! নিবধ্াতি ভারত ॥ ৮ ॥ 

পুনগুণানাং ব্যাপারঃ সংক্ষেপত উচ্যতে সত্বমিত। সত্ত্ব. 

স্থনংগ্রঘতি সংখেবর ত রজ: কর্ণ হে ভারত সংঙ্গয়তীতি 

বর্ততে জ্ঞানং সব্বরূতং বিবেকমাবৃ্্যচ্ছাদ্য তু তমঃ ম্বেনাধ- 

রণাত্বব! প্রমাণে লংগদড়াত প্রমানে।নাধ প্রাপীকর্তরাকণং ৯" 

২ 



২৬৬ ীমন্তগবদী তা। 

রজক্তমশ্চাভিভূয় সত্বৎ ভবতি ভারত & 

রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথ| ॥ ১০ |. 

সর্ববদ্ধারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদা তদ। বিদ্যাদ্িবৃদ্ধযৎ সত্বমিত্যুত ॥ ১১॥ 

লোভঃ প্ররভিরারন্তঃ কর্্মণামশম? স্পৃহা । 

র্স্তেতানি জায়ন্তে বিরদ্ধে ভ্তর্ষভ ॥ ১২ ॥ 

উক্তং কার্ধ্যং কদ! কুর্বস্তি গুণাইত্যুচাতে রজইতি । রজ- 
স্তমোশ্চোভাবপ্যতিবপ্যিভূর সত্বং তবত্যুস্ভবতি বর্ধ'ভে যদ তদা 
লবাতআ্মকং সত্ব স্বকার্যযং জ্ঞাননুধাদ্যারভতে হছে ভারত তৎ 

তথা বজোগুণঃ সত্বং তমইশ্চাবোভাবপ্যভি হুয় বদ্ধ তে যদ] তদ 
কর্ম তৃষ্গার্দি দ্বকার্ধ্য মাবভতে তম আপ্যাগুণঃ সত্বং রজশ্চো 

ভাবপ্যভিভূয় তথৈব বদ্ধতে যদ! তদ। জ্ঞানাবরপাদি দকা্ধ্য- 
মাঁরভতে ॥ ১০ ॥ 

যা যে! গুপংসমুড়াতো তবতি তদা তন্ত ক্ষিং লিঙ্গং উচ্যতে 

সর্বদবারেষু ইতি। সর্ধদ্াবেঘাত্বনউপলব্িদ্বারাণি £শ্রোত্বাদিনি 

সর্ধানি করণানি তেষু দ্বারেমু অগ্তঃকরণন্ত বুন্ধের্বত্তিঃ প্রকা শো! 

প্েহেহস্মিন্ প্রকাশশন্দবাচাঃ সর্বদারেষু উপজামতে তদ্দেব 
জ্ঞাবং যদৈবং প্রকাশে জ্ঞানাখয উপজায়তে "তদা জ্ঞান প্রকাশেন 
লিঙ্গে ন বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং উদ্ভ তং সহ্মিহ্যুতাপি ॥ ১১ ॥ 

* রন্ধন উদ্বতন্তেদং চিহং. লোভইতি। লোভঃ পরভ্রব্যাদি- 

বিচ্ছ।, প্রবৃতিঃ প্রবর্তনং, সামান্তচেষ্টা আরন্ত: উদ্ধ্যমঃ কত্ত 

কম্ধবামশনঃ অনুপশমঃ হর্যরাগাদি প্রবৃতিঃ স্প্হা। সর্ধাদ।সান্ধ 



চতুর্দশাধ্যার । ২৬ 

অপ্রকাশোছ্প্রবৃতিশ্চ প্রমাদে! মোহএব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩॥ 

যদী সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহতৃত। 
তদোতমবিদাং লো কানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥ 

রজসি প্রলয়ং গত্ব৷ কর্ম্সঙ্গিযুজায়তে | 

তরথাপ্রলীনস্তমসি মুঢুযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥ 

কর্ম্মণঃ স্থকৃতস্তাহুঃ সাত্বিকং নির্শলৎ ফলং। 
_বস্তাবিষয়। তৃষ্ণা, রজ্জসি গুণে বিবৃদ্ধে এতানি লিলানি জায়ত্তে 

হেভরতর্ষভ ॥ ১২ | 

অপ্রকাশ ইতি।  অগ্রকাশোহ্বিবেকো ইত্যন্তমপ্রবৃদ্ধিশ্চ 
প্রবৃত্্যস্ভাব তৎকাধ্যং প্রমাদে। মোহএব চ অবিবেকে মুড়ুতে- 

ত্যর্থঃ তমসি গুণে বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জান্বত্তে হে 

কুরুনন্দন ॥ ১৩॥ 

মরপদ্বারেপাপ যৎ ফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগহেতুকং 

সর্বগৌণমেবেতি 'দশয়ন্নাহ ষদেতি । যদ! সবে প্রৰৃদ্ধে উত্ত,তে 

তু প্রলয়ং মরণং যাতি গ্রতিপ্রদ্যতে দেহভৃদরাত্থা তথ্বা! উত্তম- 
বিদাম্ মহদাদিতত্ববিদামিত ত্যতল্লোকানমলান্ মঙরহিতান্ 
প্রতিপদ্যতে প্রাপ্পোতীত্যেতৎ ॥ ১৪ ॥ 

রঙ্জসি গুণে বিবৃদ্ধে প্রলয়ং 'মরণং গত্বা প্রাপ্য কর্মসঙ্গিযু 

কর্ধাসক্তিযুজেযু মনুষ্যেযু জস্বতে তথ যন্বদেব প্রলীনো মৃতস্তমসি 
বিবৃদ্ধে যুঢুযোনিধু পশ্বাদিবোনিষু বায়তে ॥ ১৫ ॥ 

, অতীতগ্লোকাথন্তৈব সংক্ষেপ্রউচ্যতে কর্ম: সকৃতন্ত সান্ি- 
কশ্তেত্যর্থঃ,আহঃ শিষ্টাঃ সাত্বিকমেব নিম্মলং কফলমিতি রলসন্ত 



২৮ ্ প্রমন্তগবাশীতা। 

রজসস্তু ফলং ভুঃখমজ্ানং তমসঃ ফলং ॥ ১৬॥ 

সত্বাৎ সঞ্তায়তে জ্ঞানং রজজসো। লোভ এব চ। 

প্রমাদমহো। তমসে। ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥ 

উদ্ধং 5চ্ছন্ভি সত্্স্থ। মধ্যে তিষ্ঠিন্তি রাজসা2। 

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছস্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥ 
নান্যং গণেভ্যঃ কর্তীরং যদা দ্রুষ্তানুপশ্যাতি। 

ফলং দুঃখং রা&১,5) কমুণ হত্যথঃ ক্শ্াধকারাৎ ফলমাপ 

হুম কর“৮গ।প্য।প্াঞজগ» মেব তথ জানজ্তমস্তামসন্ত কম্মণো- 

ইধম্মন্ত পুববতৎ ॥ ১৬ ॥ 

কিঞ্চ গুণেছ্যো ভবতি সস্বাধাত। সত্বাৎ লন্ধাত্মকাৎ 

১ঞায়তে সমুখ্গদ)6৩৬ ভা৯২ পলো লোভ এবচ প্রমাদমোহো 

চোঁভো তমসে। ভবতোহজ্ঞাননেব ভবাত ॥ ১৭ ॥ 

1কঞ্চ উদ্ধমিত। উদ্ধৎ গচ্ছ(্ড দেবঞ্োকাদধু উৎপদ্যস্তে 

সন্ধন্থাঃ স্স্বগুণবৃত্তদ1 মধ্যে তিষথান্ত মঞ্জষ্যেযু উৎপদ্যস্তে রাজসাঃ 

জঘন্তগুণবৃত্তস্থা জধন্তশ্চাসে। ৭৮ জখখ্ুগুণত্তমন্তম্তা হৃঙ্ং 

নদ্রাল্তা!দ ত।স্মন 1তাজখহগথকৃওস্থা 8 অধে।গচ্ছত 

পশ্বা(দযু উৎপদযগ্ডে তামসাঃ ॥ ১৮ ॥ 

পুরযন্ত গ্রবব(তিস্থত্বস্বরূপেণ মখ্যাজ্ঞানেন যুদ্কন্ত ভোগে)ধু 

€ণ্বু সুথদুঃথোহাখকেধু ছথা ছুঃখ। মুড়োংহমন্মীত্যেৰং 

রূপে? ঘঃ সঙ্গৎকারণৎ পুরুষ্ড সদসদ্যে।নিজন্মপ্রাপ্তিলক্ষণন্ 

সংসারস্তোতি সমাসেন পুর্বাধ্যয়ে যহুক্তং তাহ সত্বং রজ্ত্ম- 

ইতিগুণাঃ প্রক্কৃতিসম্তব। ইত্যশ্আরভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তত্বং 

স্ববৃত্তেন চ গুণানাৎ বস্ককত্ং গুণবৃত্তমিবন্থন্ত চ পুরুষস্ত হ: 



চতুদশাধ্যায়। ২৬৯ 

গুণেভাশ্চ পরং বেভ্তি মন্ড(/বং সোহ ধিগচ্ছতি ॥১৯॥ 

গুণানেতানতী ত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্তবান্। 

জন্মস্ৃত্যুজরাদুঃখৈবিমুক্তোহ কৃত মন্তে ॥ ২০॥ 
অজ্ভ্বনউবাচ ৷ 

কৈলিনৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো! ভবতি প্রভে। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণাঁনতিবর্ততে ॥ ২১ ॥ 

গতিরিত্যেতৎ সর্ধং মিথ্যাঙ্জানমজ্ঞানমূলৎ চ বন্ধকারণং, বিস্তু- 

রেপোক্তাধূুন! সম্যক দশনাৎ মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্ 

নান্তমিতি। নান্তং কাধ্যক।রণ|ণষয়াকারপরিণতেত্যোঃ গুণ্যেঃ 

কর্তীরমন্তং যদ! দ্র বিদ্বান স্গান্থুপশ্তুতি শুণাএব সর্বাবস্থাঃ 

সর্বকম্মাণ'ং কর্তারঈত্যেবং পশ্ত'ত গুণেভাম্চপরং *গুণব্যাপার- 

সাক্ষাভূতঞ্চেনি মন্থাবং ম। বং বাদেবন্ধং বাস্দেবঃ সর্বব- 

মিতোবং পণ্ঠন্ স দষ্টাধিগচ্ছত ॥ ১৯ ॥ 

কথমধিগচ্ছ গৃতুচাতে গুণেতি। খুথানেতান্ যথোক্তান- 

তীঁত্য জীবন্নেব(তিক্র«। মায়োাধি ভূতাংস্বীন্ দেহী দেহসমুস্তবান 
দেছোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্মমৃত্যুঙ্জরাদুঃট: জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা 

চ ভংখানিচ তৈঞ্জীবন্নেৰ মুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্্তে এবং 

মদ্ভাবমধি-গচ্ছতীত্যর্থ: ॥ ২০ ॥ ্ 

জীবনেব গুগানতীত্যামৃতমশ্স,তইতি প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্য 

অজ্ঞুম উবাচ কোগতি। কৈপি্গশ্চিহ্রেত্ত্রীনেতান্ ব্যাখ্যাতান্ 

গুণানতীতোতিক্রান্তো ভবতি 'প্রভে। কিমাচারঃ কোহ্ন্তাচার- 

ইতি' কমাচারঃ কথং কেন চ.প্রকারেশ এতাংস্ত্রীন গুণান্ 
অতিবর্ততে ॥ ২১ * 



২৭০ শ্রীমস্তগবদগীতং 

শ্রীভগবানুবাচ। 
প্রকাশঞ্চ প্ররতিঞু মোহমেব চ পাণ্ডব । 

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃতানি ন নিরত্বানি কাঙ্ষতি ॥ ২২॥ 
উদ্দাসীনবদাসীনে। গুণৈর্ষো ন বিচালযতে। 

গুণাতীতস্ত লক্ষণং গুণাতীতত্বোপায়শ্চাজ্জুনেন পৃষ্ঠোহশ্মিন্ 

শ্লোকে প্রশ্দয়ার্থং প্রতিবচনং ভগবান্ বত্তাবৎ কৈর্লি নৈষুক্তে! 
গুণাতীতো৷ ভবতি তচ্ছ.গু প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সব্বকার্য্যৎ 

প্রবৃত্তিঞ্চরজঃ কাধ্যং মোহমেব চ তমঃকার্যযমিত্যেতানি ন ঘ্বেষ্টি 

সম্প্রবৃত্তানি সম্য গ্বিষয়ভাবেনোত্ততানি মম তামসঃ প্রত্যয়ে 

জাতন্তেনাহং মুঢ়স্তথ। রাজসী প্রবৃত্তির্মমোৎপন্ন।ছুঃখাত্মিক। তেনাহুং 

রজসা প্রবর্তিতঃ গ্রচলিতঃ স্বরূপাৎ কষ্টৎ মম বর্ততে যোহস্বং 

মৎ্বরূপাবস্থানাৎ ভ্রংশস্তথা সাত্বিকো। গুণঃ প্রকাশাত্সা! মাং বিবে- 

কিতমাপাদয়ন্ স্ুখেন চ সংজনয়ন্ মাং বর্প(তীতি তানি দেষ্টা- 
সম্যপ্রর্শিত্বেন তদেবং গুণাতীত্ে। ন দ্বধেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি যথা চ 

সাত্বিকাদি পুরুষ: সাত্বিকাদিকাধ্যাণ্যাস্বানং প্রতি প্রকাশ্ত 
নিবৃত্তানি কাজ্তি ন তথা গুণাতীতৈে। নিবৃত্তানি কাজ্- 

তীত্যর্থঃ॥ ২২ ॥।' 

এতন্ন পরপ্রত্যক্ষং (লঙ্গং (ক তহি শ্বাত্মপ্রত্যক্ষত্বাধাবিষম্মমেব 

এত লক্ষণং। নাহ স্বাত্মবিষয়ং দ্বেষং আকাজ্কাং চাপরঃ 

পশ্তি। অেদানীং গুণাতীতং 1কমাচারই[ত প্রশ্রস্ত প্রতি 

বচনমাহু উদ্বাসীনেতি। উদাসীনবদ্যথোদাসীনো। ন কন্তচিৎ 

পক্ষং ভজতে ন তথায়ং গুণাতীতত্বোপায়মাণেহ্বস্থিত আসীন 

আঁ ত্ববিদগৈর্যঃ সমাসীনঃ বিচাল্যতে বিবেকদর্শনাবস্থাতঃ তদেতৎ 
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গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥ 
সমদুঃখস্খঃ স্বস্থঃ সমলোক্টাশ্মকাঞ্চনঃ | 

তুল্/প্রিয়াপ্রিয়ে। ধীরস্তল্যনিন্দাআ্বপংস্ততিঃ ॥ ২৪ ॥ 

মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো। মিত্রারিপক্ষয়োঃ ! 
সর্ববারস্তপরিত্যপ্গী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫। 
স্ষ'টাকরোত, গুণাঃ কাধ্যকারণবিষয়াকারপরিণতা৷ অন্তোন্ত শ্মিন্ 
বর্তস্তহতি যোবতিষ্ঠত ছন্দোভ্তঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদ প্রয়োগঃ 

যোহনুতিষ্ঠতীতি পাঠীান্তরং। নেঙ্গতে ন চলতি স্বরূপবস্তএব 

ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৩ ॥ 

1কঞ্চ সমদুঃখোত। সমছুঃখসুখঃ সমে ছুংখেন্থথে যস্ত স 

সমছূঃখসুখঃ স্বস্থঃ স্বাত্বান স্থিতঃ প্রসন্নঃ অবিক্রিয়ঃ সমলো- 

্টাখ্বকাঞ্চনঃ লোষ্ঞ্চ অশ্ব চ কাঞ্চনঞ্চ সমান যন্ত স সমলোষ্টা- 

শ্মাকাঞ্চনঃ ভূল প্রয়াপ্রয়ঃ  প্ররধ প্রযঞ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে সমে যস্ত 

সোনং তুল্য প্রয্াপ্রয়ো ধারে ধামান্ হুল্যনিন্দাত্মসংস্ততিঃ নিন্দ। 

চ আত্মসংস্ততিন্চ তুঁল্যে নন্দাত্মসৎস্ত তা যস্ত যাতেঃ স তুল্যানিন- 
আ্মসংস্ত। 2২ ॥২৪॥ 

কঞ্চ মানাপমানয়োরভি। মানাপমানয়োস্তগ্য সমে! 

[ন।ব্বকাগঃ তুপ্য। মত্রারিপক্য়োঃ যন্যপৃযুদাসান। বস্তি কেচিৎ 

স্বাভিগ্রয়েণ তথাপি পরা (প্রায়েণ মিপ্রারিপক্ষয়োরিব ভবস্তাতি 

জয়ন্ত তান্য। মিত্রা(গপক্ষয়োরত্যা সব্বারন্তপরি ত্যাগ দৃষ্টাথানি 
কন্মান্যারভতে হত্যারস্তাঃ সর্বানারন্তান্ পারত্যক্ত,ং শীলং 

অন্তেত সর্বারস্তপরিভ।পী দেহধাগণমাত্রনি মভভব্যতিরেকেণ 
সর্বকর্্মপরিত্যা গা তাথঃ গণাতাত স উচ্যতে ॥ ২৫। ৬ 
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মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 

স গুগান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রন্মভুয়ায় কল্পতে ॥ ২৬। 
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমম্বৃতস্যাব্যয়স্ত চ। 

উদ্দাসীনবদিত্যারদি গুণাতীতঃ: সউচাতে ইত্যেতদন্তমুক্তং 

যাবদ্যত্রসাধ্যং তাবৎ স্্যসীনানুষ্ঠেযজী * গা তীতত্বসাধনং 

মুমুক্ষোঃ স্থিরীভূতন্ত স্বসম্বেধ্য, সদগণাতাতত্ত যতলক্ষণং 

ভবতীতি । অধুনা কথঞ্চ ত্রীন্ গুণীন্ আতবর্ভতই(৩ প্রশ্ত 

প্রতিবচনমাহ মাঞ্চেতি। মাঞ্চেশ্বরং নারায়ণং সর্বভূতহৃদায়া- 

শ্রিতং যো যতিঃ কন্মী ব। অবাভিচারেণ কদাচিৎ ষে৷ ব্যভিচরতি 

ন, ভক্তিযোগঃ ভজনং ভক্তিঃ সৈব বোগস্তেন বিবেকজ্ঞানাত্ত- 

কেন ভাক্তযোগেন জ্ঞানসমুভখ্নে সেবতে স গুণান্ সমতীত্য 
এতান্ যথোক্তান্ বঙ্গভূয়ায় ভবনং ত্য়ঃ ব্রহ্ম £য়ার ব্রহ্মত ংনায় 

মোক্ষায় ক্নতে সমর্ধোভবতী ন্যর্থ১ ॥ ২৬ ॥ 

কৃত এতট্দিত্যুচ্যতে ব্রহ্মণঃ পরমাস্মনঃ হি যম্মাৎ প্রতিষ্ঠাহং 
প্র্তিতিষ্ঠত্যন্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠাহং প্রত্যগাত্ু। 'কাদৃশস্ত ব্রহ্মণঃ 

অমৃতস্তাবিনাশিন অব্যয়স্তাবিকা(রণঃ শাশ্বতশ্ত চ নিত্যন্ত ধর্মন্ত 

জানযোগধন্মপ্রাপ্যন্ত হথন্তানন্দরূপশ্ঠৈকাস্তিকন্তাব্য ভিচারিণঃ 

অমুতাপ্িস্বভাবস্ত পরমাননরূপন্ত পরমাত্মন? প্রত্যগাত্বা প্রতিষ্ঠা 

সম্যক্ জ্ঞাসেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়তে ইতি তদ্দেতদন্ষভূয়ায় 

কল্পতে উক্তং য়া চেশ্বরশক্তা। ভক্তানুগ্রহাদি পয়োজনায় ব্রহ্ম 
প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ততে সা শক্তিও ব্রন্মৈবাহং শক্তি শক্ত মতোরনন্ত- 

দ্বািত্যভিপ্রায়োহথব! ব্রহ্মশব্ববাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং' ব্রহ্ম তম্ত 

্রক্মণে। নির্ব্বিকল্পকোহমেদ নান্তঃ গ্রতিষ্ঠাশ্রয়; কিংবিশিষ্টন্তা- 
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শাহতস্য চ ধশ্মস্য হখন্যৈকান্তিকস্ চ ॥ ২৭ ॥ 

_ ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

ভাঁম্মপর্বণি শ্রাভগবদসীতাস্মগনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্ণায়াং যোগশাস্ত্ে 

শ্ররষ্ণর্জনসন্থাদে গুণগত বিভাগ যোগোনাম চতুদ্দশোহ্ধ্যায়ঃ 1 

মরণধর্শমকস্তাব্যয়ুন্ত ব্যয়রহিতন্ত কিঞ্চ শাশ্বত্ চ নিত্যন্থ ধর্মস্য 

জ্ঞাননিষ্ভালক্ষণস্য স্ুথস্য তজ্জনিতস্যৈকাস্তনিয়তস্য প্রতিষ্ঠাহ- 

মিতি বর্ততে ॥ ২৭ ॥ 

ইতি চতুর্দশোধ্যায়ঃ | 
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শ্রীভগবানুবাচ। 

উদ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ং | 

ষন্মান্মদধীনং কর্ধিপাং কর্কলং জ্ঞানিনাঞ্চ জ্ঞানঝোগ- 

ধর্মপ্রাপ্যং গুথঞ্চ জ্ঞানফলমণে। ভক্তিষোগেন মাং বে সেবস্তে 

মতপ্রসাদাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেন গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছান্ত কিমু 

বক্তব্যমাত্মনস্তত্বং সম্যক বিঞানভ্ত ইত্যতো। ভগবানজ্ঞুনেনা- 

পৃষ্টপ্যা ত্বনস্তত্বং 1ববন্ধুক্ষবাচ উদ্ধম্ণ]মতাধ । তত্র তাবছ ক্ষ- 

ব্ূপককল্পনয়। বেরাগ্যহেতোঃ সংসারজ্বরূপং বণস্কাতি। বিরক্বস্ত 

হি সংসারাৎ ভগবতত্ুজ্ঞানেংধিঝারো নান্তন্তেতি উদ্ধ- 
মুলমিত। উর্ধমুলং কালতঃ হুঙ্গুত্বাৎ কারণত্বাৎ নিত্যখান্ম- 

হত্বাচ্চোষ্ধমুচ্যতে ব্রন্ধাব্যজ্মায়াশভি-নততন্মলন্তেতি দোয়ং 

ংসারবৃক্ষ উদ্ধমূল$ শ্রুতেশ, উদ্ধমূলোহবাকৃশাথ ইতি পুরাণেচ 

অব্যক্তমূলগ্রভবস্তস্তৈ বানুগ্রহোথিতঃ। বু'দ্ধস্ন্ধময়শ্চৈব হীন্দ্র- 

যাস্তরকেোটরঃ ॥ মহাভূতপ্রশাথশ্চবিষয়ে পত্রবাংস্তথা। ধণ্মা 
ধন্মুসুপুঙ্পশ্চনুথদুঃখফলোদর ॥ আজীব্যঃ অর্বভূতাশাং ত্রহ্ধ 

বৃঙ্গঃ জনাতন2 ॥ : এতদ্,আবনঞ্চের আন্গা চরতি নিত্যশং। 

এতাঁচ্ছত্বা। চ ভিত্বা। চ জ্ঞানেন পরমাসনা ॥ তত্তশ্চাত্বরতিং প্রাপ্য 
যম্মাক্স বর্ততে পুনঃ হৃত্যাদি। তমুদ্ধমূণং সংসারং মায়ামম্নং বৃক্ষ-, 

মধঃশাখং মহদহক্কারতন্াতাদয়ঃ শাখা ইবাস্তাধো ভবস্তীতি 

ফোযমধঃশাখস্তমধঃশাখং ন শ্বোপি স্থাস্ততে হত্যশ্বখত্তং ক্ষণ- 

, প্রধবংসনমশ্বখং প্রাহঃকথক়াস্ত গ্রাতবাদাইত্যব্যয়ং সংসারং 
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ছন্দাংসি যন্ত পর্ণ£নি যন্তং ৰেদ দ বেদবিত ॥ ১ 
অধশ্চোদ্ধঞ্চ প্রস্যতা গ্রস্ত শাখা- 

গুণ প্ররদ্ধাবিষয়প্রবালাঃ । 

মামাময়ং অনাদিকালপ্রবৃত্তবাং সোহয়ং সংসারবৃক্ষোহব্ায়ঃ 

অনাধ্যনন্তযোহাদিসব্বানামাশ়াণ স্থু প্রশিল্ধন্তষব্যনং, তন্তৈব 

সংস'রবৃক্ষম্ত ইদমন্তবিশেবণান্তব' ছন্দাংপি ষন্ত পর্ণানি ছন্দীংসি 

ছাদনাদন্ত খগষজুঃসামলক্ষপানি যন্ত সংসারবুক্ষস্ত পর্ণানী ব 

যথ। রুক্ষগ্ত রক্ষখর্থান পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসাররৃক্ষপ রি- 

রঙ্কার্বাধর্খ্তদ্বেতৃফলপ্রকাশনার্বত্বাৎ যথা ব্যাথাতং সংসার- 

রক্ষং সমূলং যন্যং বেদ স:বদবত্বেদার্যবিদিত্য | ১॥ 

নহি সংলারবুক্ষাদন্মাৎ সমৃলাৎ জ্ঞোয়োষ্কোইণুমার্োপ্যব- 

শিষ্টোন্তযতঃ সর্ধজ্ঞঃদ বে। বেদ সহবেদার্মবিদিত যক্মাৎ সংসার- 
বৃক্ষে সমূলে সর্নজ্জের' অন্তর্ভবভীতি তক্মাৎ সমূলবৃঙ্গজানং 

স্টৌতি তশ্তৈব সংসারবৃক্ষপ্তাপরাবয়বব্যাপারকল্পনোচ্যতে অথে- 

মনুষাগবিভ্যে। যালত »স্থাববমূর্ধীন্ত যাবদ্ধন্ধা বিশ্বক্যছেো। ধর্শি- 
তোতদস্তং যধাকর্ম বথাঞ্তং জ্ঞানকর্থকফলানি তন্ত বৃষ্ষন্ত 

শা ইব শাখাঃ প্র্য তাও প্রগতা গুণ প্রবৃদ্ধী ঃ গুণ: সবরজ্- 

স্তমোভিং প্রবৃদ্ধাঃ স্থুলীকত! .উশাদানভূটতর্বিনয়প্রবালা: 
বিষবাঃ শদদয়; প্রধাগাইব নেহারিজ করে ছাঃ শাখান্তয £ 
অঙ্কুরীভতবস্তীব তেন বিষয়প্রবালাঃ শাখা; সংসারবৃক্ষগ্ত পরম- 

মুলমুশাদানং পূর্ধমুক্মদানীং কর্ফলজনিত রাগদ্েধাদিবাস* 

নাধৃধানীর ধর্মধর্ধপ্রবতকারণানিবান্থরভাবানি তান্তধণ্চ দো- 

দাপেক্ষয। মুশান্কনূমস্তভানি সনুপ্রবিষ্টানি কর্মান্নবন্ধীনি কর্ব 



২৭ বীমন্তগবাঙ্গীতা । 

অধশ্চ মলান্যন্ুম্চন্ততানি $ 

কন্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২॥ 

ন রূপমঙ্তেহ তথোপলভ্যতে- 

নান্তে। ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠ। | 

অশ্ব্থমেনং স্থবিরূটমূল- 

মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা ॥ ৩ ॥ 

ততঃ পদহৎ তং পরিমার্গিতব্যং 

ষম্মিন্ গত ন নিবর্তত্তি ভূয়ঃ | ূ 
ধন্মাধর্মলক্ষপমনু বন্ধ; পশ্চার্ভাবী যেষামুস্তুতিনন ভবস্তীতি তান 
কর্মান্থবন্ধানি মনুষ্যলোকে বিশেষতোহত্র হি মনুষ্যাণাং 

ধর্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধ: । ২। 

যন্তর়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃঙ্ষ: ন বপেতি ॥ ন রূপমন্ত ইহ 

যথাবর্ণিতং তথা নৈবোপলভ্যতে স্বপ্ননরাচ্যু দকমা নাগ স্ধর্ব- 

নগরসম্বাৎ দৃষ্টনষ্টন্ব্ূপো ছি স ইত্যতএবানন্তে! ন পধ্যত্তে! 

নিষ্ঠ। সমাপ্তিবর্ধা বিদ্যতে তথা ন চা'নরিত আরভ্যায়ং প্রবৃত্ত 

ইতি ন কেনচিদ্গমাতে ন চ সত্প্রতষ্ট। গ্িতিম্বধ্যমসা ন কেন- 

চিন্ছপলভ্যতে অশ্বথমেনং ময়োক্তং স্ুবিরঢ়মূ্ং সুষ্ঠ,বিরূঢ়ানি 

বিরোহং গতানি "মূলানি যস্য তমেনং স্থবিরূঢমূ লসঙ্গশস্ত্রেণ 
অসঙ্গঃ অনঙ্গতা পুক্রবিত্তলোটৈবপা দভ্যে। ব্যুখানংৎ তেনাসং 
গশস্ত্রেখ দৃঢ়েন পরমাম্মা ভমুখ নিশ্চবনদুঢ়াকুতেন পুনঃপুনর্বিবে কলা 

ত্যাস শ্বনিশিতেন 'ছহ! সংগারবুক্ষং দবাজনুদ্ধ ত্য ॥ ৩॥ 

ততইতি। ততঃ পম্চাৎ যু পদং বৈষ্ণব তত .পরিমার্স- 

তথ্যং পরিমার্শবমন্েষণ: জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। যশ্িন পদে গতাঃ 



পঞ্চর্ছশাধ্যায় ১৭৭ 

তমেব চাদ্যং পুরুষ প্রপদ্যে 

বতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থত। পুরাণী ॥ ৪ ॥ 

নিশ্মাণমোহাজিতসঙ্গদোষা 

অধ্যাত্মনিত্যাবিনিরৃত্তকামঃ | 

দ্বন্দৈ বিমুক্তাঃ শখদুঃখসংজ্রৈ 

গচ্ছন্ত্যমুড়াঃ পদমব্যয়ং তত ॥ ৫ ॥ 

ন তন্ভাসয়তে সুর্ধো! ন শশগু্কীন পাবকঃ । 

প্রবিষ্টা ন নিব্স্তি নাবপ্ত্ত ভূরঃ পুনঃ সংপারায় কথং পরি- 
মার্গিত ব্যমিতাাচ তষেব চ ষঃ পদশন্বেনোক্ত আদ্যমাদৌ ভবং 

আদ্যং পুক্ষং প্রপদ্যইত্যেবং পরিমার্ণিতব্যং তচ্ছরগাতয়েতার্থ: 

কোহসৌ পুরুষইভূাচ্যতে ঘতে। যন্মাৎ পুরুষাৎ মংলারমা য়ারাবৃক্ষ 
প্রাঃ প্রহনাশিঃম্টতন্র'লিকাদবং মান্ন। পুশাণী চিনস্তনী॥9 | 

কথংস্ৃতান্তৎ পদ্দং গচ্ছন্তিত্যচ্যতে নির্ানেতি | নির্শান- 
মোহ! মানশ্চ মোহশ্ট মানমোহৌ তো নির্খতৌ বেত্যন্তে 
নিশ্মীনমোহঃ মানযোহবর্জিতাঃ জিতলঙ্গদোষাঃ সঙ্গএব দোষঃ 

জিতঃ সঙ্গনোবে। নৈঠন্ত খিতসঙ্গবোষ। আন্যাত্মনিভ্াঃ পর- 

মাঝ্বম্বন্ূপ। লোচনে নিত্যান্তংপর1 বিনিব্ স্তকামা:ঃ বিশেধতে। 
নির্লেপেম মিবৃত্তাঃ কাম! যেষাং তে বিনিবৃন্তকাম। যতগ্নঃ সন্যা- 

[সনে। দ্বটন্ঃ; প্রিরাপ্ররাবিতিবিনুক্তাত স্থখছুঃখসংজ্ঞে পরিত্যক্তা 

গছ্ছস্তামূড। মোহবজিতাঃ পনবারং তব্যপাক্ত ২ ॥ ৫॥ 

তদদেব পনং পুন-্বশিধ্যতে নেতি । তষ্ধাঞ্ষেতি ব্যবছিতেন 

ধান! সপ্বন্ধ) ধম 2তদাকশং পাংন ভাবযতত শুি আব্তা। 



২৭৮ বীমন্তগর্দলীত। | 

যদ্ণত্ব! ন নিবর্তন্তে তদ্ধ'ম পরমং মম ॥৬1 

মমৈবাংশো। জীবলোকে জীবন্ভৃতঃ সনাতনঃ 

মনঃষষ্ঠনীন্জ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭। 
সর্বাবভাষণশক্িমত্ত্রেপি সতি তধা ন শশাঙ্ক শ্চন্দ্রোননচ 

পাবকো! নাগ্রিরপি ষদ্ধাম বৈষ্ণরং পদ্বংগত্ব। প্রাপ্য ন নিবর্তত্তে 

যচ্চ ৃর্য্য।দিভিন ভাসয়তে তদ্ধাম পন পরঘং বি€বাশ্্মম পদ 

বংগত!ন নিবর্তন্ত ইতাজং॥৬॥ 

নম সর্বা হি গতিরাগর্তান্ত। সংগোগাবিপ্রত্বোগান্তা ইতি 

প্রসিদ্ধং ছি কথমুচ্যতে তন্ধাঘগত্ানাং নান্তি নিবৃত্তিরিতি শৃঁখু 
তত্র কারণং মমৈবেতি। মটৈব পরমায্মনোনা র্াসণস্তাংশে। 

ভাগোহ্বগব একদেখইত্যনর্থন্তরং জীবলোরে জ্বীরানাং 

লোকে সংযারে জীবভৃত; [ভাক্ত। কর্তি প্রপিন্ধঃ সনাত নঃ 
পুরাতনং যথ! জলহূর্ধযক; স্্যাংশে। জানি'মন্তাশায়ে হৃ্ধ্য- 

মেব ষত্বা ন নিবর্ততে তম। অন্ধপাংশঃ তেটনবাস্্বন। সংগচ্ছ 

ত্যেবমেব যথ! বাঁ ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নে। খট'দ্যাকাশঃ আকা- 

শাংশঃ সন্ খটাদ্বিনিমিন্তাপাননে আক'শং প্রাপ্য ন নিরর্তন্ 

ইতো বমতউপপন্মুক্তং যনগত্ব! ননিবর্তন্ত ইতি নম্ু নিরবন্ববস্ত 
পরমাত্মনঃ কুতে। ইবধব একদেশোহংশ ইতি সাবন্বন্ধে,চ 

বিনাশপ্রপঙ্গোইবয়বধিভাগাশ্রধ দোষোইবিদ্যাকুতোপাধিপরি- 

চ্ছিপ্ন এত্বদেশোহংশ ইব কলিতো! দর্শিতশ্চারমর্থ; ক্ষেব্রাধ্যায়ে 
বিস্তরশঃ সচ জীবো মদংশত্বেন কপ্পিতঃ কথং সংসারতীতুক্ত- 

মিতি চ্ছেগাে মনঃ ষঠানীন্দ্িয়াণি শ্রোজাদীনি প্ররুতিস্থাশি 

খানে করি, লানৌ প্রকতৌ*ঠিভানি কর্ষত্যাকর্ধতি ॥ ৭ ॥ 



পঞ্চরদশাধ) য় । ২৭৪ 

শরীরং যদবাপ্লোতি যচ্চাপুযুৎফ্রামতীহ্বরঃ | 

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥'৮ ॥ 
শ্রোত্রঞস্কুঃ স্পর্শনঞ্চ রলনং ভ্রণমেব চ। 

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্ুপসেবতে ॥ ৯ ॥ 
উতক্তামস্তৎ স্থিতং বাপি ভূঞ্জানং বা গুণান্থিতং | 
বিমূঢ়া নানুপশ্যান্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষ্ ॥ ১০ ॥ 

কম্মিন্কালে শরীরমিতি । বচ্চাপি যদ! চাপু)ক্ত মিতাশ্বরো! 

দেহাদিসংঘাতস্বামী জীবস্তদ্রা কর্ষতীতি শ্নোকন্ত দ্বিতীয়পাদো- 
ইর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সশ্বধ্যতে যদ। চ পূর্বন্মীৎ শরীরাৎ শরীরা- 
স্তরমাঞ্ধপ্লাত তদ। গৃহীত্বৈতানি মনঃ ঝষ্ঠাণীল্দ্রয়াণি সংযাঁতি 

সম্যক্ ফ্তি গচ্ছতি কিমিবেত্যাহ বাধু যবনো! গম্ধানিবীশযাৎ 
পুষ্পাঁদে; ॥ ৮ ॥ 

'কানি পুনস্তানীতি শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রং চক্ুঃ স্পর্শন্চ 
ত্বগিঞ্জিয়ং রসনং জিহ্ব! দ্বাণমেবচ মণশ্চ যন্ঠং শ্রতৌকং ইন্ডি- 

য়েণ সহাধিষ্ঠায় দেহাস্থো বিষয়ান্ শব্দা শীন্ুপসেবতে ॥ ৯ ॥ 

এবং দেহগতং দেহাং উতক্রামস্তমিতি। উৎক্রামন্তং পাঁর- 

ত্যজন্তং দেহং পুর্বোপাত্তং স্থিতং ধা! দেহে তিষ্ঠস্তং ভূপ্তানং 

বা শব্দাদীংশ্চোপলভমানং গুণার্ধিতং আুখহুঃখমোহাখৈঃ 

গুখৈরন্বিতমন্গগতং সংযুক্তষিত্্যথঃ এবস্ততমপ্যেনমত্যস্তং ঈর্শন- 

গো্কপ্রাপ্ত২ং বিষুড়াদৃষ্টাপৃষ্টব্ষিক্ভোগবলারই্চেতত্তয়ানেকধা 
মূড়ীনানুপত্স্তাহো ' কষ্ট বর্ততইত্যনুক্জোঁশাতি চ ভগবান্ যে তু 

পুনঃ, শরাপজনিজ্ঞানচ্যপ্তএং, পশ্তান্ত ভ্ঞানচক্ষুষো 'বিবিক্ত- 

 দৃষ্টরইত্যর্ঘঃ ॥,১০ ॥ 



২৮০ শমতগবহগশত1। 

যতস্তে! যোগিনশ্চৈনৎ পশ্থন্ত্যাত্বন্যবস্থিতং 

যতস্তোছপ্যকুতাত্মানে! নৈনৎ পশ্যন্তাচেতসঃ ॥ ১১ ॥ 

যদাদিত্যগতং তেজে। জগস্ভাসয়তেহখিলং | 

কেচিত্ত,যতঃ প্রযত্বং কৃর্বস্তে। যোগনশ্চ সমাহিতচিত্তা এনং 

প্রকৃতমাত্মানাং পশ্তন্তয় রমহৃমন্মাতি উপলভ্যন্তে আত্মনি স্বস্তাং 

বুদ্ধবরস্থিতং যতস্তোহপি শান্ত্রাদ গ্রমা খৈরক্ৃতাত্মান্দোইসংস্ক তা- 

স্বানঃ ৬পসো।ন্্রয়জধয়েন চ চুশ্চরিতাদনুপরতা অশান্ত দর্পাঃ প্রযন্ধং 

কুর্বস্তে৷ নৈনং পশ্যস্ত্যচেতসোহবিবে(কনঃ ॥ ১১ ॥ 

ষ্ পদং সব্বস্যাবভাসকমপায গ্র)াদিত্যাঁদকং জ্যোতিনাব- 

ভাসয়তে ষৎ গ্রাপ্তাশ্চ মুসুক্ষবঃ পুনঃসংসারাভি মুখা বত্তে 

যন্ত চ পদস্তোপাঁধভেদমন্ু বধীয়মানাজীব1ঘটাকাশাদয়ইবাকা- 

শন্তাংশাস্তস্ত পদশ্ড সর্বধাত্মত্বংসর্ববব্যবহারাস্পদত্ব্চ বিবঙ্ষুশ্চতুভি 

শ্লোকেঃ বিভ্ৃতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্ বদ্দেতি। বদ্দাদত্যগত- 

মাদদিত্যাশ্রয়ং কিন্তৎ তেজে। দাপ্তিঃ প্রকাশে। জগস্ভাসয়তে 

গ্রকাশয়ত্যথিলং সমস্তং যচ্আমাঁস বচ্চ, শশভৃতি ততো 

বভাসকং বর্ভতে যচ্চার্দো হুত্তবহে তত্তেহে1 বদ্ধ বিজানীহি 
মামকং মদীয়ং যম বিষ্োন্তৎ জ্যোতিঃ। অথবা ষদাদিত্যগতং 

তেজশ্চৈতস্তাত্মকং জ্যোতি শ্ক্্রমাস যচ্চামী ততেজো বাদ 

মামকং মদীয়ং মম বিষ্োস্তৎজ্যোতিরিত্যাদি! নম্থু স্থাবরেঞ 
জঙ্গমেধু চ তৎসমানং চৈতুস্তাত্থবকং জ্যোতিত্তত্র কথামদ্বং বিশে- 

ষণং যদাদিত্যগতাঁম্ভ্যাদি নৈষদোষঃ সত্বাধক্যাদাধিক্যোপ- 

পত্তেরাদিত্যাদিযু 1২ সন্থমত্যন্তপ্রকাশমত্যস্তভাস্বরমতত্তত্রেবাবি- 
, ্তরাং জ্যোতিরিতি তাশিষ্যতে নম্কু ৩ত্রেৰ তধাধকমিতি_ 



পঞ্চদশাধ্যাঞ্চ । ২৮১ 

যচ্চন্দ্রমসি বচ্গাগ়্ৌ তত্তেজে বিদ্ধি মামকং ॥ ১২॥ 
গামাবি্শ্যি চ ভূতানি ধারয়াম্যহমো'জসা। 

পুষণামি চৌবধীঃ সর্ববাঃ সোমে। ভূত্ব। রসাতআ্মকঃ ॥১৩। 
অহং বৈশ্বীনরে। ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ | 

যথাহি লোকে তুল্যেপি মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড়্যাদেযৌ মুখমা- 
বিভবতি 4 আদর্শ,দৌ স্বচ্ছে সচ্ছ গরে ঠারতম্যেনাবির্বতি 
তদ্বৎ ॥ ১১ ॥ ও 

কিঞ্চ গাষিতি। গা পুথিবীমাবিশ্ত ধারয়ামি 

ভূতানি জগদহমোজস! বলেন যদ্বলং কামরাগবিবজিতমৈশ্বরং 

»গদ্িধারণায় পুথিব্যাং প্রবিষ্টং যেন গুবর্বা পৃথিবী নাথঃ 

পততি ন বিশীর্বতে তথা চ মন্ত্রবর্ঃঠ যেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ 
দঢ়োতি সদাধার পথিবী মিত্যাদিশ্চাতোগামাবিশ্ত ভূতানি চরা- 

চরাণি ধারয়ামীতি যুক্তমুক্তং। কিঞ্চ পুথিব্যাং জ্াতাওষধীঃ 

নর্ববাব্রীহিষবাদ্যাঃ পুর্চামি পুষ্টিমতী রসাস্বাদম-্ীশ্চ করোমি 
সোমো ভূত্া রসাত্বকঃ সোমঃ সর্বরসাত্মকো রসম্বভাবঃ 
সর্বরসানমাকরঃ সোম? সাহ সর্বাওষধীঃ স্বাত্মরসান্প্রবেশেন 

পুষাতি ॥ ১৩) 

কিঞ্চ অহামতি। মঅহমেব বৈশ্বানরউদ রস্থোত্যস্তভূত্বায়- 

মগ্রির্বৈশ্বানয়ো ফোহয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে ইত্যা- 
দিশুতের্বৈঘানরঃ সন্ প্রাণিনাং গ্রাণবতাং দেহমাশ্রিতঃ 

প্রবিষ্ট: প্রাণাপানসমাযুক্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং সমাযুক্তঃ সংযুক্ত 
পচাঁমি পক্তিং করোমি অত্র চুরি চতুঃপ্রকারং অন্নমশনং 

ভোজ্য ভক্ষ্যধ্োষ্যংলেহাঞক সক বৈশ্বানরোগ্রিরভোজ্যমন়্ং 



২৮২. শ্রীমন্তগবদগীত1। 

প্রাণাঁপানসমাযুক্তঃ পচামান্ন; চ তুর্বরবিধৎ ॥ ১৪ ॥ 
সর্ধবস্ত চাহং হৃদি সমিবিষ্টে। 

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞীনমপোহনঞ্চ | 

বেদৈশ্চ সর্ববৈরহমেব বেদ্যে। 

বেদাস্তকৃদ্ধেদবিদেব চাহং ॥ ১৫॥ 

দ্বাবিমৌ পুরুষে। লোকে ক্ষরশ্চ ক্ষরএব চ। 
সোমন্তদেতহুন্গয়মপ্রামদোমো। সব্বাম'ত পণ্ঠহোহনদোনেপে। 

ন তবতি ॥ ১৪ ॥ ৰ 

কিঞ্চ সব্বোত। সব্ধগ প্রা।ণজাতণ্তাহমায়। পন্ হৃদি 

বুদ্ধো। সন্নিবিষ্টো হতো মত্ত; আত্মন সব্বপ্লা।ণনাং স্থাতজ্ঞানঞ্চ 

তদপোহমঞ্চ যেষাং পুণ্য কান্মণাঞ্চ পুণ্যকন্মীহুরোধেন জ্ঞান- 

স্থৃতী ভবতন্তথা পাপকান্মণাং পাখকন্মানতরূপেণ স্থতজ্ঞানয়ো- 

রপোধ্নঞ্চ অপামনমণগমনঞ্চ বেদেশচ সব্বেরহমেব চ পরমায্মা 

বেদ্যা বোঁদতব্যঃ বেধান্তকৃৎ বেদান্তাথপন্প্রদায়কাঁদ ত্যথঃ বেদ" 

বিদ্বেদার্থবিদেব চাহৎ ॥ ১৫ ॥ | 

ভগবতনঈশ্বরস্ত নারায়ণাখ্যস্ত বিভূতিসংগে-পউক্তোবাঁশঙ্টো- 
পা1ধকতঃ যদাদিত্যগতং তেজহ্ত্যা।দনা অথাধুনা তন্যৈব 

ক্গরাক্ষরোপাধিপ্রবিভক্ততয়৷ 1নরুপাধকস্ত কেবলম্ত স্বদ্ষপাঁন- 
পিঁধারগিষয়োত্তরশ্লোকা আরভ)গে ওত্র সব্দমেবাতীতানাগ- 

তানস্তরাধ্যায়াথজাতং ভধা বাশাকত্যাহু দ্বা।বমাবাত। ছে 

ইমৌ গৃথগ্রাশীক্কতৌ। পুরুষৌ হত্যুচ্যেতে পোকে সংসারে 

ক্ষরশ্চ ক্ষরতীতি ক্ষর;ঃ |বনাগেকোকাশিরপরঃ পুক্রযোহক্ষর- 

তত (দ্বপরী তোত্তগবতোমা, শক্তি; ক্ষরাখ্যন্ত পুকধস্তোতৎপাঁ তব 



পঞ্চরদাশাধ্যায়। ২৮৩ 

ক্ষরঃ সর্ববানি ভূতানি কুটন্থোহক্ষরউচ্যতে ॥ ১৬॥ 
উত্তম* পুরুতস্ত সঃ পরমাত্্েত্যুদাহৃতঃ। 

যো৷ লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ 
যম্মাৎ ক্ষরমতীতে।হহুমক্ষরাদপি চোতমঃ | 

মনেকসংসারিজন্তকামকর্্মাদিনংস্কারাশ্রয়োইক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে, 
কৌ, তৌ পুরুষাবিত্যাহ স্ব়মেব ভগবান্ ক্ষরঃ সর্ববাঁণি ভুতানি 

সমন্তং বিকারঞজাতনিত্ার্থঃ, কৃটগ্ঃ কুটোরাশিরিব স্থিতঃ 
অঞ্চবা কৃটোমায়াবঞ্চনা জিন্গং কুটিলতা বেতি পর্য্যায়াঃ অনে- 

কমায়াবঞ্চনাদিপ্রকারেণ স্থিত; কৃটস্থঃ সংসারবীজানস্ত্যান্ 
ক্ষরতীত্যক্ষরউচযতে ॥ ১৩৬ ॥ 

আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণ: ক্ষরাক্ষয়োপাধিছ্য়দোষেণা- 
স্পৃষ্টো নিত্য শুদ্ধ ধুদ্মুক্তন্বভাবঃ উত্তমইীতি। উত্তমঃ উৎরষ্টতমঃ 

পুরুষ্তন্তঃ অত্যন্তবিলক্ষণঃ আত্য।ং পরমাত্মেতি। পরমশ্চাসৌ 

দেহাদ্যবিদ্যাকতাস্ত্ভ্য; অন্নময়াদিভ্যঃ পঞ্চকোশেত্যঃ আত্ম! চ 

সর্বভূতানাং প্রত্যকৃচেতনইত্যতঃ পরমাত্তত্যুদ্দাহতঃ উক্তে 
বেদাস্তেযুস এব বিশিষ্যতে যে লোকত্রয়ং ভূতূবঃম্বরাখ)ং 
্বকীয়য়।৷ চৈতন্তবলশক্ঞ্যাবিশ্ত বিতন্তি স্বরূপসভভাবমাত্রেণ  বিভি 

ধারস্বত্যব্যয়ে। ন ব্যয়ো বিদ্যতইত্যব্যয়ঃ ঈশ্বর; সর্বজ্োনারা- 
য়ণাখ্যঈশন্শীলঃ বথাব্যাখ্যাতক্তেশ্বরস্ত পুরুষোত্তমইত্যেতক্লাম 

প্রসিদ্ধং ॥১৭ | ্ 

তস্ত নামনির্বচনপ্রসিদ্ধার্থবত্বং নায়োদরশয়গ্লিরতিশয়োহুমী- 

শ্বরইত্যাস্মানং দর্শয়তি ভগবান্ ্বশ্মাদিতি। যন্মাৎ ক্ষরমতা 

তোহং সংসারমায়বৃক্ষমস্্থাখ্য মতিক্রান্তোইহমক্ষরাদপি সংসার. 



২৮৪ আমস্তগবদগীতা । 

অতোঁহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোভমঃ ॥১৮ 

যো৷ মামেবমসম্ম.ঢে। জানাতি পূরুষোভমং |, 

স সর্ববিস্তজতি মাং সর্বভাবেন ভ।রত ॥ ১৯ ॥ 

ইতি গুহৃতমং শাস্্রমিদ মুক্তং ময়ানঘ। 

বৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তমউৎকৃষ্টতমউদ্ধতমো বা অভঃ ক্ষরা- 

ক্ষরাভ্যামুত্তমত্বাদশ্মি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ 'প্রখ্যাতঃ 

পুরুযোত্তমইত্যেবং মাৎ ভক্তজনা বিছ্ধঃ কবয়ঃ কাব্যা্দিমু চ 

িরিরোরিবহভানি রা ভগৃণস্তি ॥ ১৮ | 

ধেদানীং যখানিরক্ষমাস্সানাং যো বেদ তল্সেদং ফলমুচ্যতে 

যোমামিতি। ঘোমামীশবরং যথো-1বভেবণমেবহ 'যথোক্তেন 

প্রকারেণাসংমৃ্ঃ সংমোহবাজ্জতঃ সন্ জনাতায়মহুমম্মীতি পুরু- 

যোত্বমং স সর্ববিৎ সর্বাজ্মন] সর্ঘিং বেভ্তীতি সর্বজ্ঞঃ সর্বভূৃতস্থং 

ভজতি মাং সর্বভাবেন সব্ধাক্মচিন্তয়া হে তাঁরত ॥১৯॥ 

জন্মিন্নধ্যায়ে ভগবভ্তত্বজ্ঞানৎ মোক্ষফলমুক্তাইথেদানীৎ তৎ 

স্তোতি ইতিগুহাতমমিতি । ইত্যেতৎ খগুহতমৎ গোপ্যতষং 

অত্যন্ত, রহম্তমিতোতৎ কিন্তচ্ছান্ত্রর যদ্যাপ গাতাখ্যং সমস্তং 

শীন্তমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায়ঃ ইহ শান্মিত্যুচ্যতে, স্তত্যর্থং 

প্রকরণাৎ সর্বোহি গীতশাস্ত্র্গোহম্রন্বধ্যায়ে সমাদেনোক্ের্ন 

কেৰলং সর্বশ্চ বেদাথ ইহ পরিসমাপ্তো যন্তং বেদ সববেদবিত 

বেদৈশ্চ সব্বৈরহমেব বেদ্াইতি চোক্ত মিদমুক্তৎ কথিতং ময় 

হে অনঘ এতচ্ছান্ত্র ষথাদশিতাথং বুদ্ধ! বুদ্ধিমান্ স্তাসবেং 
নান্তথা কৃতককতশ্চ ভাঃত কৃততং কৃত।ং কর্তবাং যেন স্বতরুতাঃ 

বিশইজন্পপ্র্থজ্ছেন তান্গণেন যৎকর্ভব্যৎ তৎ লর্ধং, ভগবতত্বে 



পঞ্চদশাধ্যায়। হট 

এ তদুবুদ্ধ) বুদ্ধিমান্ স্য1ৎ কুতকৃত্যশ্চ. ভারত ॥ ২০ ॥ 

ইতি শ্রীযহাভারতে শতসহম্ত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

ভীম্মপর্কণি আীমভব্দগীতাস্পানষৎসুত্রচ্ষবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ে 

শ্রীরুষ্ণর্জুনসংবাদে গুরুযোর্ীন্ে। নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ। 

বিদ্দিতে কৃতং ভবেদিত্যর্থঃ ন চান্তথা কর্তব্যং পরিসমাপ্যতে 

কন্তচিদিত্যভিপ্রায়ঃ সব্বৎ কর্্দাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে 

ইতি চোক্তৎ এতদ্ধি জন্মসামগ্রাযং ব্রাহ্গণস্ত বিশেষতঃ প্রাপ্যৈতৎ 

কৃতনৃত্যহি দ্বিক্ষে! ভবতি নান্তণা ইমি চ মানবং বচনং যতএতৎ, 

পরমার্থ তবমত; শ্রুতবানসি অতঃ কৃতাথস্বং ারতেতি॥ ২০৪ 

ইতি পঞ্চদদশোধ্যায়ঃ | 



বোডশোধ্যায় 1 
শ্রীভগবান্ববাচ । 

অভয়ৎ সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞান্জ্রযোগব্যবন্থিতিও | 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং ॥ ১॥ 

অহিংস। সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনং । 
দৈব্যাস্থুরী রাক্ষপী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নবমেধ্যায়ে 

হচতাস্তাসাং বস্তার ' প্রদদর্শনায়াভয়ং সত্বসংশুদ্ধিরিত)দরধ্যায় 

আরভাতে, তত্র" সংসারমোক্ষায় দৈণীপ্রকাতানকন্ধনাফ়ান্থরী 
রাস] চোতি দৈধ্যাধানয় ঞদর্শদং [ক্ররতে হতরয়োঃ পারি 

বর্জনায় শ্রীভগবানুবাচ অভয়ুমািতি। অভয়মভীরুতা। সত্বসং- 

শুদ্ধিঃ সত্ন্তাত্তঃকরণস্য সংব্যবহারেযু গ্রব্চনমায়ানৃতা দি 

পাঁরধ্ভনং শুগ্ধতাবেন ব্যবহারইত্যর্থঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিং 

জ্ঞানং শান্ত আচা্যতশ্চাত্বাণি”দার্থানামধগমোহৎবগতানামিন্দ্রি- 

যাহ্বযপসংহারেশৈকাগ্রতয়। স্বার্থসম্বেদ্যতাপাদনং ফোগস্তয়োজ্ান- 

যোগয়োর্ব্যবস্থিতিঃ ব্যবস্থানং তনিষ্ঠতা এষা প্রধান দৈবী 

সা।ত্বকী সংপৎ যত্র চ ফেষামধিকৃতানাং য। প্রক্কাতঃ সম্ভবতি 

সাথকী সোচ্যতে, ধানৎ যথ'শাক্ত সন্ি্ভাগোনাদীনাং দমশ্চ 
বাহ্যকরধানাং উপশমোহস্ত:করণস্যোপশমং »শাস্তং বক্ষ্যতি, 
যজ্ঞশ্চ শ্রোতোহখিহোক্রাদিঃ। ্মার্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ, ,ল্বাধ্যায়- 

খখেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টাথং তপোবক্ষমানং শারীরাদি, 'আর্জবসৃভুত্বং 

সর্বদা ॥১। 

কিঞ্চ অহিধসোতি। আহ্ংসা অহিংসনং প্রাণিনাং পাড়া, 



যোড়শাধ্যার ২৮৭ 

দর ভূতেষ(লোনুপ্তং মার্দৰং হ্রীরচাঞ্গজাঘী॥ ২ ॥ 

তেজঃ ক্ষম! ধুতি: পৌচমদ্রোহেঞ্জগ্রীতিমানিত। | 
ভবস্তি সম্পদং দৈষীমতিজাতম্য ভারত ॥ ৩॥ ” 
বক্ষ্নং, সত্যবপ্রিবনু তব্গবং, 'ধাভৃতার্থবচনং, অক্রোধঃ 
পরৈবাকৃইস্যাভিহতদা ব। প্রাপ্তস্ত জ্রোধদ্যোপশমনং, ত্যাগঃ 

লন্ন্যাস: পূর্বং দানস্যোকত্বাৎ শাস্তিরস্তঃকরণপ্যোপশষঃ, অপৈ- 

শুনমপিশুনত। পরট্মৈ পররন্ধ, প্রকটীকরণৎ পৈশুনভ্তদতাবোহ- 
পৈশুনং দহ ভৃতেমু ছুঃখিতেবু, অলোলুপ্তমি শ্ুয়াণাং বিষয়- 

সন্নধাববিক্রি্ন। মার্দবং মৃদ্তা আফক্কোর্যযং, হটপক্জা, অচাঁপল- 
মতি প্রণয়াঞ্জনে বাকৃপাণি পার্দাদীনামব্যাপারপ্নিতৃদ্বং |1২। 

কিঞ্চ তেজইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং ন ত্বকৃগতা, দীপ্তিঃ 

ক্ষণাঃ আকুষ্টন্ত তাড়িতত্ত বান্ধর্বিক্রান্ুংপত্তিঃ উংপন্নায়াঃ 

বিক্রি্বায়াঃ গ্রশমনং অ:ক্রাধ; ইত্যবে"চাঁন ইখং ক্ষমব। অপকা- 

ধন্ত চ বিশেষ: ধৃতিরেহেশ্রিয়েঘবসাদৎ . প্রাপ্ডেঘু তন্ত গ্রতি- 

যেধকোইস্তঃকরণবৃত্তিবিঃশষে যেনাত্বপ্তিতানি করণানি .দেহস্চ 

নাবপীদন্তি, শৌচং দ্বিবিধং মৃক্জর্গাভ্যাং কৃতবাহ্মাত্যন্তরঞ্ 

 মনোবুদ্ধযোর্নৈর্মলং মায়ারাগাদ্দিকালুষ্যাভীধঃ এবং দ্বিবিধং শৌচৎ, 
অদ্রোহঃ পরজিধাংসাভাযোহহিংসনং, নাতিমানিতা ত্যর্থ 'মানো- 

ইতিমানঃ সযস্ত শিদতে মোহতিমানী তত্তাবোহস্তিমানিতা 

আত্মনঃ পুজ্যাতাতিশয়ভাবনভাবইনভ্য্্ত, তবস্তভঘ়াদীন্যে তদ- 

স্তানি সম্পনমঠিজাতন্ত কিং বিশিই্াং সম্পনং দৈবীং দেবানাং 

সম্পদং তামভিপক্ষ্য জাতম্ত দৈবীবিভত্যহন্ত ভাবিকগ্যাপত্তে- 

তর্ধে৷ হে ভারত | ৩। 



২৮৮ জীমন্তগব্গী 5।। 

দন্ত! দর্পেহঞ্ঠিমান্্চ ক্রোধ পারুষ্যমেব চ? 

অজ্ঞানং চাভিজাস্তন্য পার্থ সম্পদ মাহৃরীহ ॥ ৪॥ 

দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্ুরী মতা । 

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুব ॥ ৫ ॥ 
দ্ৌ৷ ভূতসগো” লোকেহস্মিন দৈব আস্থুর এব চ। 

অথেদানিমাস্থরী সম্প্ুচাতে দস্তে ধর্্মাধবজিতং দর্পো ধন- 
স্বজনার্দিনিমিত্উতৎসেকোইভিম।নঃ পুর্বোক্ৎ ক্রোধশ্চ, পারু ব্য- 

মেধ পরুষবচনং যথাকাণঞ্চক্ষম্ান্বিকূপং বূপধান্ হীনাভিজনমুত্- 
মাঞ্িনইত্যাদি অজ্ঞানঞ্াবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞ।নং কর্তব ্াকর্ত- 

ব্যাদিমিথ্যাপ্রত্যপ্রবিষন্ধং অগ্িজাতম্ত পার্থ কিনভিজাতন্তেত্যা হু 

অন্মুরাণাং সম্পাদান্থরী তামভিজাতন্তেত্যর্থ: & ৪ ॥ 
অনয়োঃ সম্পর্নোঃ কার্ষামুচ্যতে দৈবীতি। দৈবা সম্পৎ যা 

স1 বিমোক্ষান্ধ সংসারবন্ধনাৎ নিবন্ধায নিপ্নতে! বদ্ধো নিবন্ধত্ত দ- 

রমানথরী সম্পন্ম তাভিপ্রেতা তথা রাক্ষমী তটন্রবমুক্তে সত্যজজন- 

স্তান্তর্গতং ভাবং কিমহ্মান্ত্রীস পংযুক্ত কিন্ব। নৈবালংপৎযুক্ত 

ইতোবমালোচদারূপমালক্ষ্যাছ ভগবান্ মান্চঃ শোকং মাকার্ষী 

সম্পন্ং দৈবীমতিজ্ঞাজেসি হে পাওব! অভিপক্ষ্য জাতোসি 
ভাবিকঙ্যাণস্তমসাত্যর্ঘঃ ॥ ৫॥ 

ঘ্বৌভূতেতি। দ্বৌ হিনথাকো চিনি ভুতানাং মনুষ্যাপাং 

সর্গৌ হি ভৃতপর্গে সথঞ্গেতে ইতি সর্গো ভৃতান্তে ক্জ্যমানানি 
দৈবাহ্থরসম্পন্ধুক্ধানি ৰৌ ভূতদর্থাবিহ্যুচ্যেতে, দ্বয় হ প্রাঙ্জা- 

পত্তা! দেবাশ্চান্থতবাপ্চেতি শ্রুতেঃ লোকেম্সিন্ সংসারে ইত্যর্থ: 
সর্কেধাং বৈবিধ্যোশপত্তেঃ কৌ তৌ। ভূতনগৌ' ইন্্ুচ্যেতে 



যোড়শাধ্যায়। ২৮৯ 

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আহরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥ 
প্ররত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিছুরাত্বরাঃ। 

ন শোঁচং নাঁপি চাচারে। ন লতাং তেষু বিদ্যুতে 1৭ 
অসত্যম প্রতিষ্ঠত্তে জগবান্থরনীশ্বরং 
অপরস্পরস্তৃতং কিমন্ৎ কামহেতুকং ॥ ৮ ॥ 

প্রক্কতাবেৰ দৈৰজান্থুর এব চ উক্চধোরেব পুনরস্থবাদ প্রয়োজন- 

মাহ দৈবে!। তৃতসর্গোইভরং সব্বসং শুদ্ধিরিত্যাদিনা বিস্তরশে! 
বিস্তর প্রকারৈঃ প্রোক্তঃ কথিতো ন ত্বাস্ুরো বিস্তরশোহতব্তৎ- 

পরিবর্জনার্থমান্থরং পার্থ মে মম বচনাদুচ্যষানং বিস্তরশঃ 

শৃণু অবধারয় ॥ ৬| 

_. অঅধ্াস্বপরিসমাণ্ডেরানরী সম্পৎ গ্রাণিবিশেষ্ণত্বেন প্রদ্য- 
শ্যতে প্রত্যক্ষীকরণেন চ শক্যতে অন্তাঃ পরি বর্জনং কর্ত,ঝিতি। 

গ্রত্তিমিতি প্রবৃ্তিঞ্ণ প্রবর্তন যত্রিন্ পুরুঘার্থমাধনে কর্তব্য 
 শ্রবৃত্তিস্তাং নিবৃত্বিঞ্চ তদ্বিপরীতাং যন্মাদনর্থহেতার্নিবর্তিতষ্য। 
স! নিবৃত্বিস্তাঞ্চ অনা আলুর] ন বিছুঃ ন জানস্তি ন ফ্বেলং 

্বৃত্িনিবৃত্বী এব ন বিছর্ন শৌচং নাপি চাচারো! ন সত্যন্তেযু 

বিপ্যতে অশৌচানারমায়াবিনোহ্নৃণ্তবাদিনোহ্াস্থরাঃ ॥ ৭ ॥ 

কিঞ্চ অসত্যেতি। অপত্যং যথ। বয়মনৃত প্রারাধিখেদং জগৎ 

 অর্ষং অসত্যমপ্রতিষ্ঠঞ্চ নান্ত ধর্থাখর্থ্ প্রতিঠঠাতোইপ্রতিষ্ঠঞ্চেতি 
তেম্বান্ুরাজনাজগদাহরনীশ্বরং ন চ ধর্্াধ্শ্সব্যপেক্ষকোন্ত 

 শাজিতেশ্বরোবিষ্ধাতইতি অতোহনীশ্বরং জগদাহঃ কিঞধ অপর- 

+স্পরভূতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্লীপুকষয়োরন্তোন্সংযোগাৎ 

জগৎ অর্ধং, সছুতং কিমন্যৎ কামছেতুকৎ কাযহেতুকষেৰ 



২৯৪ ভরীদন্তগব্ানীত1। 

এতাং দৃষ্টিমবধভ্য নষ্টাত্বানোইঙ্সবৃদ্ধয়ঃ | 
প্রভবস্ত্য গ্রকর্্মীণঃ ক্ষয়ায় জগতোইহিতাঃ ॥ ৯ 

* কামমাশ্রিত্য ছুম্পূরং দম্তমানমদান্িতাঃ | 
মোহাদ্গৃহীতাহ সদগ্রাহান্ প্রবর্তস্তেছ শুচিব্রতাঃ ॥১, 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ। 

কামোপভোগপরম। এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥ 

কামছেতৃকমভ্তজ্জগতঃ কারণং ন কিঞ্চিৎ অদৃষ্টং ধর্াধর্্মাদি- 

কারণাস্তরং বিদ্যতে জগতঃ কামএব প্রাপিনাং করণমিত্ডি 
লোকয়তিকতৃষ্টিরিয়ং । ৮।| 

এতামিতি। এতাং দৃষ্টিমবষ্টত্যাশ্রিত্য নষ্রাত্বানে। নষ্ট 
স্বভাঁবা বিভ্ষ্টপরলোক সাঁধনাঃ অলবৃদ্ধয়ো৷ বিষয়বিষয়! অন্নৈব 
বুদ্ধির্ষেষাস্তে অনবুদ্ধয়ঃ প্রভবন্ধাত্তবস্তি উগ্রকর্্মাণঃ ক্র,র- 
কর্্মাণে। হিংসাত্বকাঃ ক্ষয়ায় জগতঃ প্রন্ভবস্তীতি সম্বন্ধ; 

জগতোহহিতাঃ শত্রধইত্যর্থঃ | ৯ | 

তেচ কামেতি। কামং ইচ্ছাবিশেষমাশ্রিত্যাব&ঙ্য ছুম্পূরষ 

শকাপুরণং দভ্ভমানমদান্িতাঃ দত্তশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দসত্ষান- 

মদদাত্তৈরবিতাঃ যোহাদবিবেকতঃ গৃহীত্বোপাদায় অসাদগ,ছান- 

শুভনিশ্চয়ান্ প্রবর্তস্তে লোকে২গুচিত্রতাঃ অশুচীনি বানি 
যেষাস্তে অশুচিব্রতাঃ। ১৪ 1 

কিঞ্ক চিন্তেতি। চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ ন পরিমাতুং শক্যতে 

অন্তাশ্চিস্তায়। ইয়ত্তা সা অপহ্থিতেয়। তপরিষেয়াং প্রলয়াস্তাং 
মরণাস্তামুপাশ্রিতাঃ সদা চিন্তাগরাইত্যর্থঃ কামোপভোগপুরমীঃ 
জানাননি কাযা শন্পীদয়জ্গাননপন্অকএ অবসান অধামব গরঃ 



যোড়শাধ্যা। ২৯২ 

আশাপাশশতৈর্বদাঃ কামক্রোধপরায়ণাু। 
ঈহস্তে কামভোগার্ঘমন্যায়েনার্ঘ সঞ্চয়ান্ ॥১২ ॥ 
ইদমদ্য ময়। লব্বমিদৎ প্রাপ্দ্যে মনোরথং ॥ 
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং ॥ ১৩৪. 

অসৌ।,ময়] হতঃ শক্রহনিষ্যে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহ্হমহং ভোগী দিদ্ধোহহুৎ বলবান্ হ্থখী ॥১৪ 

পুরুষার্থে। যঃ কামোপভোগ্ইতে)বং নিশ্চিতা যান এতাবদিতি 
নিশ্চিতাঃ। ১১ । 

আশাপাঁশেতি। আশাপাশশটৈতঃ অ।শাএবপাশান্তচ্ছতৈরা-: 
পাঁপাশশতৈর্বদ্ধানিরস্্িতঃ সম্ভঃ সর্ধতঃ আকৃষ্যমাণাঃ কাঁস- 

ক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরমযর়নং পরআশ্রয্কে। যেবাস্তে 

কামক্রোধপরায়ণা;ঃ নঈহত্তে চেষটন্তে কামভোগার্থাং কামভোগই 
প্রয়োজনায় ন ধর্দার্থমন্ভায়েনার্ঘসঞ্চয়ান্ অপ্রচয়ান্ অন্যায়েন 

পরদ্বাপকরণাদিনেত্যর্থঃ। ১২ | 

ঈদৃশশ্চ তেবামঞ্চিপ্রায়ঃ ইপমিতি। ইদং জ্রব্যং অদ্য 
ইদানীং মনা লন্ধং ইদঞ্চ অনৎ গ্রাপ্ে,মনোরথং মনস্তপ্টিকরং 

ইফান্তি ইদমপি মে ভাঁবব্যত্যাগামিনি সন্বত্রে' পুন দ্ধনং 
তেনাহং ধনী বিখ্যাতে। ভাঁবধ্যা(ম। ২৩ । 

জমৌ মরেতি। অসৌ দেবদততনাম। ময়া হতঃ হূর্জয়ঃ 
শত্রঃ হুনিয্যে চান্তাঘরাকান্ পরানপি কিমেতে করিব্যস্তি 

তপস্থিনঃ সর্বখাপি নান্তি মৃত্ুল্যঈশ্বরোহমহং ভোনী সর্বা- 

প্রকারেণ চু সিদ্ধোহং সম্পন্নঃ পুজৈ নু ভির্ন, কেবলং 



২৮২ ভম্তগবাগীতা। 

আঢ্যোহভিজনবানন্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময় | 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫ 

অনেক চিত্তবিভরস্তামোহজালসমারতাঃ। 

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচোৌ ॥ ১৬ 

আত্মসভাবিতাস্তন্ধাধনমানমদান্থিতাঃ | 

যজস্তে নামযজ্ঞৈত্তে দত্তেনাবিধিপুর্ববকহ ॥ ১৭ ॥ 
মানযোহং বলখান্ মুখী চাহমেব অন্তে তু ভূমিভারায়া- 

ঝতীর্ণঃ।। ১৪ ॥ 

আচঢ্যই।৩। আঢে)াধনেন11ঙজনবান্ সপ্ুপুরুষং শ্রোজিয়- 

্বাদিসম্পন্নন্ডেনাপ ন মম ভুণ্যোত্ত কান্ত কোন 
সদৃশত্তল্যে।: আয়া কিঞ্চ যঙ্গ্যে যাগেনাপ্যন্তানভিতবিষ্যামি 
দবাস্তাম লটাদিভ্যঃ মো।দয্যে হব|তশয়ং প্রাপৃস্তামাত্যেবং 
জজ্ঞান্নে [বমোঁংতাঃ অজ্ঞানাবমোহিভাঃ আঁববেক- 
ভাবষাপন্ন1:। ১৫ | 

অনেকেতি। জনেকচিত।বত্রাস্তা উজ্জপ্রঝারৈরনেকৈ।শ্- 

ত্োর্বাবিধং ভ্রাস্তাঅনেক চিত্তবিভ্রাগাযোহজাণসমাবৃতাঃ মোহো- 

ইবিবেকোহজানন্তদেব জালমিবাবরণাত্বকত্বাঞ্ডেন অমাবৃাঃ 
গ্রসক্তাঃ কামঞ্োগেযু কাম্যস্তইীত কামাঃ [বিষয়ান্তেযামু 
পঙ্ডোগেযু কাষতোগেযু তত্রৈব নিষমাঃ জন্তপ্ডেনোপচিতকন্মবাঃ 
পত়ানস্ত নরকেহগুচো বৈতরপ্যানৌ | ১৬ । | 

'আত্মেতি। আত্মসস্তাবতাঃ সর্বগুপবিশইতয়া নৈবাস্মনি 

সন্তাবিদ্তাঃ আত্মসস্তাবিতাঃ ন সাধুভিঃ) শুব্ধাঅপ্রণতী কানে! 
'ধলমীমষদাবিতা ধনাননামতে। মানো। মদশ্চ ভাভ্যাং ধনমান. 



£ধোডপাধযার 1 ২৯৬ 

অহস্কারং বলং দর্পং কামং জ্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্পরদেহেষু প্রদ্বিষস্তোহভ্য সুয়কাঃ ॥ ১৮ | 
তানহং ্ববতঃ ক্র রান্ সংসারেষু শরাধমান্। 
ক্ষিপাম্যজঅ্রমণ্ডভানাস্থরীষবব যোনিযু॥ ১৯ ॥ 

আন্বরীং যোনিমাপন্না মুঢ়। জন্মনি জন্মনি। 

ষদাভ্যামন্ধিতাধজন্তে নামঘভ্ৈনগমমাট অর্যতৈকতৈদ স্তেন ধর্শধ- 
জিতয়া অবিঁধপূর্ববকং [বিছিতাঙ্গো তকর্তব্য তারাহটতঃ। ১৭। 

অহমাত। অহঙ্কারমহঙ্করপমহক্কারঃ বিদ্যমানৈএবিদমা নৈশ্চ 

গুপৈরাত্মন্তধ্যারোপিতৈ ব্যাশগ্টমাতআ্মানমহামতি মন্ততে সোহঙ্কা- 

রোহবিদ্যাখ্যঃ ক্তমঃ সব্বদোধাপাং মুলং সব্বানথ প্রবৃত্বা- 

থাঞ্চ মুণং তাং পরিগৃহ তথা বলং পরাতিতবনামত্তং কাম 

রাগান্বতং দর্পং দর্পোনাম যন্তোত্তবে ধর্শহতিক্রামতীতি সো 

'অন্তঃককপাত্রয়ে। পোয।বশেষঃ কামং আ্ত্যান্াবষষ্ঃং ক্রেখমান$- 

1ধধ্ং এতান$২ধ মং তেন অখাএতাঃ কচ ০৩ 

মাষীথরং আ[ত্বপরদেছেযু, ক্বদেছে পরধেহেযু, চ তি বঞ্চক- 

সাক্ষীতৃতং মাং প্রান্থযন্তো মচ্ছালনা।তব্তিত্বং প্রদ্বেষণডং কুর্বব- 

স্বোহঙ্যন়কাঃ সন্মগন্থানাং গুণেযু অনহ্মানাঃ || ১৮ ।। 

তানহামাত। তানহং সঞ্ধান্ সন্মার্গ্রনপক্গতুতান্ সাধ 

হেিপোদ্ষতশ্চ মাংক্র,রান্ সংলারেঘেধ নরকসংলরণমাগেমু, 

। অরাধদানূ অধশদোববন্ধাৎ [ক্ষপামি প্রক্ষিপাম অ্জং সত্ব" 

ভমণ্ডড।ন্ শুভকর্মাকারিপআন্থরীঘের আরকর্মপ্রয়াঙ্গ ব্যাঙ" 

 লিংহাদবোনষু, ক্ষপাশীতানেন যবন্ধঃ ॥ ২৭ । 

আন্ুরীমাত্। জত্মনীং ফোনিঘাপনা। পাপন! দ্য 



২৯৪ প্ম্উগবদসীত1। 

মাম প্রাপ্যেব কৌন্তেয় ততোযাস্ত্যধমাং গতিং ॥২০ 
ভ্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ | . 

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভভ্তম্মাদেতত্রয়ং ত্যজেত ৪২১ 
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌস্ভেয় তমোদ্ারৈস্ত্রিভির্নরঃ। 
আচারত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো৷ যাতি পরাং গতিং ॥২২॥ 
আন্পনি জন্মনি অবিষেকিনঃ প্রতিজন্ম তমোবহুলাঙ্্েব যোল্িযু 
জায়মান। অধোগচ্ছন্তি তে মুধ| মামীশ্বরং অগ্রাপঃ অনাসা-" 

দৈ্যৈব চে কৌস্তেয় ততত্তন্মাদপি বাস্ত অধমাং নিকৃষ্ট তমা 

্তিং মামপ্রাপ্যেতি ন মত্গ্রাপ্তোৌ কাচি্দপ্যাশক্কান্ত্য তো হ- 
চ্ছিষ্নাধুমাগ গ্রাপ্তমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ 

সব্বন্তাং আম্র্ধযাঃ সম্পদঃ সজ্ষেপোয়মুচ্যতে, বশ্িংস্তি- 
বিধে সর্বআসুর।সম্পত্ে দোনস্তোপ্যন্তর্ভৰতি যৎপরিহাঞ্জেণ 

পারহৃতশ্চ ভবাত বন্মণং সর্ধস্যাপর্থ্য তদ্দেতহুচ্যতে ভ্রিবিধ* 

মাত । আবধৎ নএক্খারং [ত্রপ্রকাণং নগকপ্য প্রাপ্ডিত্বারং 

নাশনমাস্বানঃ যদ্ব/রং প্রাবশন্নেষ নশ্াত ভ্াত্বা কন্মোচৎ 

পুক্কযার্থান যোগ) ন তবতাত্যেতহ্চ্যতে দ্বারং নাপনমাত্বন- _ 

ইাত কং তত কাম? ক্রোধত্তথা লোতভপ্মাদেতত্ ত্ররং ভ্যজং 

হতঞএডৎ ভ্বারং নাশনমাক্মনগ্তশ্যাৎ কামাদিত্রয়ষেতৎ ভ্যজৎ 
ভ্য।গস্তাতরয়ং।॥ ২৯ ॥ 

এতোরাত। এটতার্ধযুক্ধয কেনের; | তমোহা নাত ফসে। 

ঈযর়কন্তছাঃখমহাত্বন্ত দ্বারাপ ফামাদর তেয়েতো হাক মুকে। 

দর়আচরত/ু।তষ্টাত . 1কদ্গাতবদ) ওয়া বগ্রাতখ্জ) “বং 

বাছয়তি ভদপগমাদাচরতি ভতন্বদাচরণডয়া বাত পল্ধাং গতিৎ 
যাক্ষমপি ইত । ২২1 



যোড়শাধ্যাক়্। ২৯৫ 

ধঃ শান্্রবিধিমুহ্জ্য বর্ততে কামচারতঃ | 
নন পিদ্ধিমধাপ্পোতি ন স্খং ন পরাং গতিং ॥২৩॥ | 
তম্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণস্তে কার্্যাকার্ধ্যব্যবস্থিতৌ | 
জ্াত্ব। শান্ত্রবিধানোজং কর্ম কর্তু মিহাহ্সি.।২৪॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহসাত্র্যা, ঘংহ্তান্পাং , বৈয়া- 
সিক্যাং ভান্পর্ববণি শ্ভগবদূগীতাহৃপনিয়ৎস্থ ্রহ্ধবিষ্যায়্াং 
যোগশাস্ত্রে ্ীৃঞচাঙ্জুনসন্থাদে নেৰা হ্রসম্পাদ্ধি ভাগ্গযোগে! নাম 

যোড়শোধ্যায়ঃ | 

সর্ধন্ৈতন্ান্থরীনম্পৎপরিবর্জনস্ত শ্রেয়আচরপস্ত, শাস্ত্র 

কারণং শান্ত প্রমাপাহুত্ধয়ং শক্যং করত ং লান্তখ। অতঃ'যঃ শাস্ত্রেড 

এ; গ্ান্রবি।ধং শান্তং বেদঃ তত বাঁধং কর্তব্য কর্তব্যজানকারণং 

[বাধগ্র। তষেধাথা মুত র্য ত/ক্ত। বর্ততে কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ 

সন্ন সসান্ধং পুরুষার্থযোগ)তামাপ্লোতি। নাপ্যন্সিন্ লোকে 
স্থখং নাপ পরাং প্রক্কষ্টাং গতিং স্বর্থং মোক্ষং বা! & ২৩ ॥. 

তণ্মাদিতি। তল্মাৎ শান্্রং প্রমাণ, জানং সাধনত্তে তব 
কাধ্যাকাধ্যব্যবস্থিতৌ কর্তব্যাকতবাব্যবস্থাক়ামতোজ্াত্বা বুদ্ধ! 

শান্ত্রবধানোক্তং |বাধর্বিধানং পাস্রমেব বিধানং শান্ত্রবিধানং 

কুধ্যার কুর্ধ্যান্ন কৃর্ধযাণিত্যেবং লক্ষণৎ তেনোক্ং স্বর যত্তৎ 

কর্ত মিহার্ঘবি ইহ ইতিকর্াধিকারভূমিপ্রনর্শার্থং ইতি ॥ ২৪1 

ইনি যোড়শোধ্যাযঃ। 



কাগডদশোধ্যায়ঃ ! 
অজ্ভ্বনউবাচ। 

 যে-শাস্ত্রবিধিমুৎস্জ্য যজস্তে।্রদ্ধয়ান্িতাঃ। . 
তেষাং নিষ্ঠ। তু ক৷ কৃষ্ণ সত্বমাহোরজন্তমঃ ॥. ১ ॥ 

.. তক্মাচ্ছান্ত্ং প্রমাণন্তইতি ভগন্বাক্যাৎ জন্ধপ্রশ্নবীজোংভু ন 

ভবাড যে,.শান্ত্রোতি। যে,.কেচিৎ , অবিশেষিতাঃ শ্াস্ত্রবধিং 

শান্রবিধানং শ্রুতিস্থতশান্ত্রচোদনামুৎহজ্য পরিত্যন্্য সজস্তে 

দেবাদীন্ পৃজয়স্তি অন্ধয়ান্বিতাঃ শ্রদ্ধক়ান্তিক্যবুদ্ধযান্বিতাঃ সংযুক্তাঃ 
সন্তঃ শ্রুতিলক্ষণং স্মতিলক্গণং বা কঞ্চিৎ শাস্্রবিধিমপত্তস্তে 

' বুদ্ধব্যবহারদর্শনাদেব শ্রদ্দধানতয়! দেবাদীন্ পুজয়স্তি তে ইহ 
'শান্্রবিধিসুতস্জ্য বজস্তে শ্রন্ধয়ান্িতাইত্যেবং গৃহৃস্তে যে পুর: 
কঞ্চিৎ শান্ত্রবিধিমুপলভমানাএব তমুতস্জ্যাষথাবিধি দেবাদীন্ 

' পুজয়ন্তি তে হহু যে শান্্রবিধিমুৎস্ত্য যজস্তইতি ন পরিগৃহ্স্তে 

কন্মাৎ শ্রদ্থয্াঘিতত্ববিশেষণাৎ দেবাদিপুজাবিধিপরং কিঞ্িৎ শান্ত্রং 
পশ্ঠস্তএব তছ্ৎস্জ্যা শ্রদ্ধানতয়। তদ্ধিহিতায়াং দেবাদিপুজায়াং 

্রদ্ধয়া্ৃতাঃ প্রবর্তত্তে ইতি ন শক্যং পরিকল্পস্বিতুং যন্মাত্তম্মাৎ 
পুর্ষ্[ক্তাএব যে.-শান্ত্রবিধিমুৎস্থজং যজ্জপ্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ ইত্যত্ 
গৃহৃত্তে তেষামেবস্ভ,ানাং নিউ। তু সবন্থানং কা কৃ সত্বমাহো 
রজত্তমঃ কিং সব্বনিষ্টাবস্থানমাহোন্বৎ রজোইথব। তমইতি ॥ ১৪ 

ভীভগবানুবাচ । 

ভ্রিবিধ। ভবতি শ্রেদ্ধ! দেহিনাং সা স্ৃভাবজ! 
এডচ্ক। ভধতি ঘা! €তঙাং দেবাদিহিহয় পুজা সা কিৎ লান্বি ফা 



পগুদশাধ্যায় । হট 

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥ 

সত্বানুরূপা সর্ববস্ শ্রদ্ধ। ভবতি ভারত। 
শদ্ধাময়োয়ং পুরুষো যো যচ্ছ.দ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥ 
যজস্তে সাত্বিকাদেবান্ যক্ষরক্ষাংস রাজসাঃ। 
প্রেতান্ ভূতগণাং শ্চান্যে যজন্তে তামস। জনাঃ ॥৪ 

ছোস্ছিজ্জাজন্থ্যত তামদীতি সামান্তবিষয্বোয়ং প্রশ্বোনাপ্রবিভঙ্গ্য 

প্রতিবচনমর্থতীতি ব্রিবিধেতি শ্রীভগবানবাচ। ব্রিবিধা 
জিগ্রকারা ভবতি শ্রদ্ধা বস্তাং নিষ্ায়াং বং পৃচ্ছলি দেহিনাং সা 
স্বস্তাবজ। জন্মান্তরকতে। ধন্মাদিসংস্কারোমরণকালেভি ব্যক্তঃস্বক্জাৰ 

উচ্যতে ততে। জাতা স্বভাবজা সাত্বিকী সত্বলিব্ তা দেবপুজাদি- 

বিষয় রাঙ্দী রজোনির্বত। বক্ষরক্ষঃপৃজাদিবিষয়! তাম্্সী 

তমোনির্ব্ত৷ প্রেতপিশাচাদিপৃঞ্জাবিষ্য়ৈবং ত্রিবিধাস্তামুচ্যমানাং 

শরদ্ধাং শৃণু সৈবং ত্রিবিধা ভবতি ॥ ২ ॥ 

সন্বেতি সত্বান্থরূপা বিশিসং বালা 
সর্বন্ত প্রাণিজাতস্ত শ্রদ্ধ। বাতি ভারত যদ্যেবস্ততঃ কিং স্তাদি- 
স্যঙ্যতে শ্রন্ধাময়ঃ শদ্ধাপ্রায়ঃ অক়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃকথং 

যোষুচ্ছদ্ধো! যা অর্ধা। যন্ত জীবস্ত সতশ্রদ্ধঃমএব ততত্রদ্ধানুয়পঃ 
সএৰ স্ীবঃ 1১ ॥ 

জতশ্চ কার্যে লিঙ্গেণ দেবাদিপুজয়! সত্বাদিনিষ্টাসুমেয়ে- 

ত্যাহ 'হজস্তইতভি। যজস্তে পুজকস্তি সান্বিকাঃ সন্বনিষ্ঠ। দেবান্ 

যক্ষরক্ষাংলি রাজসাঃ প্রেতান্. তৃতগণাংস্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চ 

'অন্কে বজন্কে তামসা জনাঃ1 ৪ ॥ 



২৯৮ | ভ্ীমস্তগবহগীত1। 

অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ। 

দস্তাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ 

কর্ষয়স্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাঞ্ষেবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যান্থরনিশ্চয়ান ॥৬॥ 
আহীরন্ত পি সর্ববস্য ভ্রিবিধে। ভবতি প্রিয়ঃ | 

এবং কার্ধ্যতোনির্ণাতাঃ সত্বা্গিনিষ্ঠাঃ শান্ত্রবিধুৎসর্গে তত্র 
কশ্চিদেব সহত্রেষু পুজাদিতৎপরঃ সত্বনিষ্টোবতি বাছল্যেন 

তু রজোনিষ্ঠাঃ তমোনিষ্ঠাশ্চেব প্রাণিনোভবস্তিঃ কথং জশা- 

স্ততে। অশাস্ত্রবিহিত্ভং ন শান্ত্রবহিতং অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং 
গ্ীড়াকরং প্রাণিনামাত্মনশ্চ তপস্তপ্যত্তে নির্কর্তয়স্তি যে তপো- 
জনান্তে চ.দস্তাহংকারসংযুক্তাদস্তশ্চাহক্কারশ্চ দস্তা হস্কারৌ তাত্যাং 
সংযুক্তাধভাহক্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাসম্বিতাঃ কামশ্চ রাগশ্চ 

কামরাগৌ তৎকৃতং বলম্কামরাগবলস্তেনান্বিতাঃ কামরাগবলৈর্বা- 
ঘ্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ 

, কর্ষয়স্তইতি। কর্ধযন্তঃ কৃষীকুর্বস্তঃ' শরী রস্থভূত গ্রামস্করণ* 
সমুদ্রায়মচেতসোহবিবেকিনোমাঞ্চেব তৎকর্শাবুদ্ধিসাক্ষিতৃতমস্তঃ" 
শরীরস্থং কর্ষয়ন্তঃ মদনুশাসনাকরণমেৰ মতরর্ধণং তাৰিধ্যা- 
জ্ুরনিশ্চয়ান্ আহুয়োনিশ্চয়োষেষাত্তে আন্ুরোনিশ্চয়ান্তান্ পরি- 

হরণার্থং বিদ্ধি ইত্যুপদেশঃ ॥ ৬ ॥ 
আহারাণাঞ্চ রন্তনিতথা্দিবগীত্রয়ন্ধপেণ হিন্নানাং বথাক্রমং 

-সাসত্বিকরাজসতামসপুরুষগ্রিরত্বদর্শনমিহ ক্রিয়তে যতোরস্্সিপ্কা- 

দিঘাহারবিশেষেঘাত্বনঃ প্রীত্যতিরেকেণ ছিঙ্গেন লাত্বিকত্বং 

রাজসন্বস্তামসত্ব্চ বুদ্ধ! রজব্তমোলিঙ্গানামাহারাপাং পরিবর্জনার্থং 



য্ত্তপত্তথ। দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭1 

জায়ুঃসত্ববলারোগ্যন্থখণ্রীতিবিবর্ধনাঃ 
রস্যাঃ স্লিদ্ধীঃ স্থিরাহদ্য! আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮ 
কট্মলৰণাত্যুফণতীক্ষরূক্ষবিদাহিনঃ। 
আহ্বারা রাজসস্যে্টাদুঃখশোকা ময়প্রদাঃ ॥ ৯॥ 
মাতয়ামং গতরসং পুতিপর্যযষিতঞ্চ যৎ। 

উচ্ছিষউমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসশ্রিয়ং ॥১০॥ 
সন্বলিজানাঞচোপাদানার্থং তথা হজ্ঞাদীনামপি সত্বাদিগুণভেদেন 
ত্রিবিধত্বগ্রতিপাদনমিহ রাজসতামসান্ বুঝা কথং ছু নাম পরি- 

ত্যজেৎ সাত্বিকানেবান্তিষ্ঠেদিত্যেমবর্থমাহ আহারস্তিতি। 

আহারম্তপি সর্ধস্য ভোক্ত,নত্রবিধোভবতি প্রিয়ইষ্ত্যথ! বজ্জন- 
পন্থা! দানং তেবামাহা রাদী নাস্তেদমিমৎ বক্ষ্যমাণং শৃখু ॥ ৭ ॥ 

আফ়ুরিতি। আয়ুশ্চ সত্ব্চ বলঞ্চ আরোগ্যঞ্চ সুখঞ্চ প্রীতিশ্চ 

তাসাং বিবর্ধনাঃ আযুসত্ববলারোগ্যন্থথপ্রীতিবিবর্নাঃ রস্যা- 
দ্িপ্ধাঃ তে চ রস্যারসোপেতাঃ দ্গিগ্ধাঃ স্ষেহবস্তঃ স্থিরাশ্চি 

কালস্থারিনো দেছে হদ্যা হৃদয়প্রিয়া আহারাঃ সাস্ 

কস্যেষ্টাঃ ॥ ৮॥ 
 কা্টিতি। কট্অয়লবণঅত্যুঞ্কং অতিশৰ কষ্টাদিযু সর্কা 
.যৌজ্যোংতিকট্রতিতীক্ষইত্যেবং কট্টননলবপাত্যুক্ততক্ষরক্ষবিষা- 
ছিনঃ এববিধাআহারারাবসস্যে্টাহ্ঃখশোকানরপ্রদাহাখঞ্চ শো. 
কঞ্চ আময়ঞ্চ প্রষচ্ছন্তীতি ছুংখশোকামর়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥ 

. বাতযামমিতি। যাতযামং “নন্গপকং নিব্বার্ঘস্য গতর". 
সেনোক্ততবাৎ গতরসং রসবিষতং প্রতিতূ্গন্ি পত্যবিতধ, পকং” 



এ বকারিটীকা। 
অফলাঁকাক্িভির্মজে। বিধিদ্ধিষ্টো ষ.ইজ্যতে 1 

যব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় সসাত্তিকঃ.॥১১॥ 
-ম্ন্ছিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ।- 
ইজ্যতে ভরতাশ্রেষ্ঠ তৎ যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসৎ ॥১২॥ 

বিধিহীনমস্যষীন্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং | 

শ্রদ্ধাবিরহিত, যজ্ঞং তাঁমসৎ পরিচক্ষতে ॥১৩॥ 
দেবদ্িজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবং। 

'সৎ্"রাত্রাত্তরিতঞ্চ যত উচ্ছিটমপি চ তৃক্তশি্মপ্য মেধ্যমন্জার্হ- 
কৌজনমীদৃশস্তামসপ্রিয়ং ॥ ১৭ ॥ 

| _. অথেদানীং যজ্ঞন্ত্রিিধউচ্যতে অফলেতি। অফলাকাঁজ্ি- 

'ভিরফলার্খিভির্যজ্ঞোবিধিদি্: শান্্রচোদনাদিক্টোযোস্তইজ্যতে 
িরবতযতে ষ্টব্যমেবেতি যক্তস্বরূপনির্বর্তনমেব কার্ধামিতি ষনঃ 
এসমাধায় নীনেন পুরুযার্ধোমম কর্তব্যইত্যেবং নিশ্চিত্য অ 
াত্িফোযঞ্ঞউচ্যতে ॥ ১১ ॥ 

নর অভ়িসন্ধাক়েতি। অভিদন্ধায়োদ্দি্ত ফলং দস্তার্থমপি' 'চৈৰ 

* সৎ ইজ্যতে ভরতশ্রে্ঠ তং যদ বিদ্ধি রাঁজসং ॥ ১২ ॥ রর 

,৮. বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং যখাচো দিতবিধিবিপন্থীতং, 
অহা ্রাহ্মণেভ্যো ন কৃষ্টমন্গং যন্িন্ যজ্ঞ সোহনষ্টা 
সস মন ত্রহীনৎ মনতরতঃ স্বরতো। বর্ণতম্চ বিষুক্তং মন্ত্র 
হ্ীনং অদক্গিণমুক্তদক্ষিণারহিতং শন্ধারহিতং বজ্ঞং তামসং 
পরিচক্ষতে তমোনিবব্ তং কথরতি ॥ ১৩। 

”: অথেদানীহ তপক্িবিধরুচ্চতে দেৰেতি। . বেবান্চ িজান্চ 



. প্তদলাধ্যান়। দু 

্রঙ্কচর্য্যমহিংসা চ শারীরৎ তপউচ্যতে ॥১৪। 
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 
দ্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাগ্জায়ং তপউঁচাতে ॥১৫॥ 
মনংপ্রসাদঃ সৌম্য ত্বৎ মৌনমাত্তববিনি গ্রহঃ | 
খ্রবশচ প্রাজ্ঞ দেবধিজগুরপ্রাজ্ান্তেযা৯ পুঁজনং শৌ- 
মার্জব, খাভৃত্বং ব্রহ্গচর্যযযহিংস। চ শরীরনির্বতত্যং শারীরং 

সী পরধানৈ: সর্ব্বরেব কাধ্যকারণৈঃ কর্ণাদিতিঃ সাধ্যং 
শরীর উচ্যতে || ১৪ | 

পঞ্চেতে তন্ত হেভবইতি হি বক্ষ্যতি অনুহেগেক্ধি। 
.অন্দ্ধেগকরং প্রাপিনাৎ অছ্ঃখকয়ং বাক্যৎ সত্যং প্রিক্কং 

হিভঞ্চ ষৎ প্রিয়ছিতে দৃষ্টাদৃ্টার্থে অনথত্বেগকরতাদিভির্ধ ট্- 
র্বাক্যং বিশিষ্যতে বিশেষণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থশ্চ শব্ঃ পরএাভায়- 
নাখং প্রুক্তস্ত ত্বাক্যন্ত সত্যপ্রিয়াহিতানুদ্বেগকরতবাদিনামন্তত- 

মেন দ্বাঙ্যাং তিক! হীনতা স্যাৎ যদি ন তদ্বাঙ্মযন্তগন্খ। 

অত্যবাক্যন্তেতরেধামন্ততমেন দ্বাত্যাং ত্রিভিব্বা হীনতাঙ্গাং 

ন. বাড্ময় তপস্তং তথা প্রিয়যাক্যস্াপীতরেযামন্তবযেন 
দ্বাভ্যাং ভ্িভিহীনন্ত ন বাং্বয়তপত্তস্তথাহি ন বাকাপীত্রে- 
যামলতমেন দ্বান্যাং ত্রিভিব্বা বিযুকন্য ধাত্বরত্পতথং 

কিং পুনস্তত্তপে। যৎ সত্যং বাক্মনুদ্ধেগকরং প্রিয়ং হিতঞ 

এষ +তৎ পরমতপো। বাত্মরং খা শীস্তো তব. বহস স্বাধ্যাং 
'যোগং বাস্থৃতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়ে! ভবিষ্যতি স্বাধ]াগ্াত্যাসন- 
হব যথাবিধি বাড্ময়ং তপ উচ)ভে 7 ১৫11 

৪ষনইডি। মনঃপ্রপাদে। মনসঃ প্রশাস্তিঃ ্বচছভাপাদনং সঃ 



৩৬ জীমস্তগব্দগীত। ৷ 

ভাবসৎ শুদ্ধিরিত্যেতভপোমানসমুচ্যতে ॥১৬॥ 
গ্রদ্ধয়৷ পরয়! তণ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাজ্িভিযুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭ 
ঈৎকারমানপুজার্থং তপোদস্তেন চৈব যৎ। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তৎ রাজসং চলমঞ্তবং ॥১৮। 
প্রসাসৌমাত্বং যৎ সৌমনম্তমাহুমুধা দিসংপ্রসাদকার্যযাত্তঃক, 
রণন্ত বৃত্তিঃ মৌনং বাকৃসংযমোপি মনঃসংয মপুর্বকে। ভবতি 
ইতি কার্ষ্যেণ কারণমুচ্যতে মনঃসংযমো। মৌনমিতি আত্মবিনিং 
গ্রছ্! মনে! নিরোধঃ সর্বতঃ সামান্তর প আত্মবিনিগ্রছে! বাখি- 

ষয়ন্ৈব মনসঃ সংযমে। মৌনমিতি । বিশেষঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ 
পযৈর্ব্যবহারকালেহমাপ্লাবিত্বংভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্রপো! মানস- 
সুঙ্যতে।। ১৬ ॥। 

ধথোক্তং কায়িকং বাচিকং মানসঞ্চ তপন্তপ্তং নট্রঃ 

সত্বাদিভেদেন কথং ত্রিবিধস্তবতীত্যুচ্যতে অরন্ধয়াস্তিক্যবৃদ্ধযা 
পরয়! প্রকৃষ্ট তগ্তমন্থঠিতং তপস্তৎ প্রকৃতং ত্রিবিধং ব্রিঃপ্র- 

কারং অধিষ্ঠানং নরৈরনুষ্ঠাতৃভিরফলাকাজ্কিতি: ফলাকাজ্ষার- 
হিতৈর্ধ,ক্তৈঃ জমাছিতৈর্যদীদৃশত্তপত্তৎ সাত্বিকং সত্বনির্বৃনতং 
পরিচক্ষতে কথয়স্তি শিক্ষাঃ ॥ ১৭।। 

সৎকারেতি। সংকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়ং তপদ্ী ত্রাহ্মণঃ 
ইত্যেবমর্থং মানে! মাননং প্রত্যুতথানাতিবাদনাদিস্তদর্থং পূজা 
পাদপ্রক্ষালনার্চানাশস্বিতৃত্বাদি তদর্থকক তপঃ সংকারযান- 
পার্থ ঘত্তেনৈব চ ক্রিয়তে তপন্তদিহ প্রোকং কথিত্ং 
গাজসঞ্চজকাদাচিংকফলত্েলাঞুবং 1 ১৮ ॥ | 
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ঘুঢ় গ্রাহ্ণাত্মনে। যৎ পীড়য়। ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্যোতসাদনার্থং বা ততামসমুদাহৃতং ॥১৯॥ 

দাতধ্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃত ॥২০ 
যত্ত, প্রত্যুপকা রার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।, 
দীয়তে চ পরিক্লিষউং তদ্দানৎ রাজসং স্মৃতং ॥২১॥ 

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 

অনতরকৃতমবজ্ঞাতং ততামসমুদাহতং ॥২২॥ 

মুচ়্েতি। মুদ্গ্রাহেণ বিবেকনিশ্চয়েনাত্মনঃ পীড়য। ক্রিয়তে 

তত্তপঃ পরম্ত উৎসাদনার্থং বিৰাশার্থং বা তত্তামসম্তগ 

উদ্দাহতং ॥ ১৯॥ 

ইদানীন্নানভেদমুচ্যতে দাতব্যমিতি। দাতব্যমিতি এবং 

মনঃ রকৃত্বা যদানং দীয়তেহম্ুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় 

জমর্থায়াপি নিরপেক্ষনদীরতে দেশে পুণ্য কুকক্ষেত্রাদৌ কালে 

সংক্রান্ত্যাদৌ পান্জে চ ষড়ঙ্গবিছেদপারগ ইত্যাদৌ। আচার- 

নিষ্ঠায়্ ইত্যর্ঘঃ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতৎ॥ ২*॥ 
বত্বিতি। বতত,দানং প্রত্যুপকারার্থং কাবেত্বয়ং মায়ং প্রত্যুপ- 

করি্যতীত্যেবমর্থং ফলং বান্ত দবানন্ত মে ভবিষ্যত্যদৃ্মিতি 

ভছদ্দিক্ট পুনরদীয়তে চ পিন খেদসংযুক্তং তত্রাজসং 
স্থৃতং1 ২১ 

অদ্দেশেতি। অদেশকালে অপুণ্যে দেশে গনেচ্ছাশুচটাঙ্গি- 

সংকীর্ধে অকালে পুত্যহেতুত্থেনাং্রখ্যাতে সংক্রান্যাদিবিশেষ- 
হিতে . অপাত্রেত্যস্চ মূর্খতন্বরাদিভ্যো দেশাদিসংযতো। ঝা 



৩৪৪ ীমস্তগবদগগীত। । 

ও তৎসদিতি নির্দেশে! ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ | 

ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ বজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩ 
তশ্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়!ঃ। 
প্রবর্তিস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥২৪॥ ” 

তদ্দিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ | 

দানক্রিয়াপ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্কিভিঃ 1২৫ 
সভ্ভাবে সাধুভাবে চ সদ্দিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে | : 
প্রশস্তে কন্দণি তথ। সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে 1২৬ 
অসৎককতং প্রিয়বচনপাদ প্রক্ষালনপূজাদির(হুতমবজ্ঞাতং পাত্র- 

পন্সিভবযুক্তঞ্চ তদ্দানং তামসমুদাহতং ॥ ২২ ॥ 

যক্তদান তপঃগ্রতৃতীনাং সাদ্গুদ্যকরণায়ায়যুপদেশ উচ্যতে 

ও"'তৎসঁদতি । এধনিদ্দেশঃ |নদ্দিত্ততেহনেনে তনির্দেশঃত্বিবি- 

ধোনামনির্দেশো ব্রদ্ষণঃস্থতশ্চিন্তিতোবেদাস্তেযু ব্রঞ্ম বিভিব্র1জ- 

ণান্তেন নির্দেশেন ত্রিনিধেন বেদাশ্ ন্্াশচ বিছিতানির্শিতাঃ 

পুরা পুর্ববযিতি & ২৩ ॥ 

নির্দেশত্বৃত্যর্থমুচ্যতে তক্মাদোমিতুযুদাহৃত্যে।চ্চার্য যক্তদীল- 
তগরর্ষিয়াঃ হজাদিশ্বন্বপাঃ ক্রিয়া: প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ শান্তর 

চোর্দিগাঃ সততং সর্ববধ। ত্রক্মবাদনাং ব্রহ্মবদনশীপানাং ॥ ২৪ ॥ 

তারদতি। তদিত্যনভিসন্ধার় তদদিতি ব্রজ্জাভিধানযুচ্ডাধ্য 

অন[ভমন্ধায় চ কম্মণ; ফণং ধজ্জতপঃ ক্রিয়াঃযজ্ঞাক্র দাত্পঃক্ি রাশি 

ধজতপঃক্রিযা: দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্ষেতরহির"যপ্রদানাধি- 

লক্ষণ 1ক্যণ্ডে নবর্ধত্তে মোক্ষ কাংক্ষিতিঃ ॥ ২৫ ॥ 
-  ও'তচ্ছব্বয্োর্বিনিয়োগ উক্তোহখেদানীং সচ্ছবশ্ত বিনিয়োগ 
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যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। 
 কম্মাচৈবতদর্ধায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭ 
অশ্রদ্ধয়। হছতং দত্তং তপন্তপ্ডং কৃতঞ্চ য। 

. অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তত প্রেত্য নো ইহ ॥২৮ 
ইতি শ্রীমহাভারতে ।শতসাহশ্র্যাং সংহিভায়াং বৈষ্বাসিক]াং 

ভীক্মপর্ধাণ শ্রভগবদগীতাঞ্রপানষৎনু ব্রক্ধবিঘ্যায়াং যোগশান্ত্ে 
জকফাজ্ুবনসন্বাদে শস্ধাত্বয়বিভাগযোগোনাম সণ্তদশোধ্ধ্যায়ঃ ॥ 

, ফ্থ্যতে সভাবইতি। সতঃ অস্তাবে যখ। অবিদ্যমানন্ত পুতে 

১জন্মনি. তথ! .সাধুভাবে অসছতন্তাসাধোঃ সদ্ত্ততা সাধুড়াবে- 

স্তন্মিন .সাধুভাবে চ সদিত্যেতদভিধানং ব্রহ্ষণঃ প্রযুজ্যতে 
ইত্যেততৎ ॥ ২৬ ॥ রর 

যজ্ঞে যক্ঞকর্ম্মণি যা স্থিতিত্তপসি চ যা স্থিতির্দানে ৮ ঘ। স্থিতিঃ 

সা চ সদিঘ্ুযুচ্তে বিদ্বিঃ কর্ম চ এব তদ্থায়ং যজদান- 
তপোরথায়মথ বা যন্তাভিধানত্রয়ং প্রককৃতং তর্থাক্মীশ্বরাধায়- 

মিত্যেতৎ সদিচ্যেবাতিধীয়তে তদেতৎ বতরানতপঞ্জাি কর্ম 

অল্যাত্বিকং বিগুণমাপি শ্রদ্ধা পূর্বকং ব্রহ্মণোহভিধানতয়প্রয়োগেন 

নগডণং সাত্বকং সম্পাদিতস্তবতি ॥ ২৭ | 

'. তত্র চ সর্কাত্র শ্রদ্ধাগ্রধানতয়া সর্বং সঙ্পাদ্যতে ঘণ্মাৎ 

অত্রদ্ধয়েতি। তন্মাৎ অশ্রদ্ধয়। হবনং কৃতং দত্বঞ্চ ব্রাঙ্মণেত্যোং 

্রন্নুয়। তপত্তগুমন্িতমন্রদ্ধর। তথাত্গ্রন্ধয়ৈব কৃতং বস্তি, 

নমস্কারাদি তৎ সর্বমসমিত্যুচ্যতে মৎগ্রাপ্তিনাধনমার্গযাহাস্বাথ, 

পার্থ ন চ তথহ্বায়াসমপি প্রেত্য ফলায় নাৎপীহার্ঘং সাধু 

িনিতভদ্বাদিতি ॥ ২৮। 
রি ইতি লগদশোধ্যায়) | 



অঙ্টাঙ্চশোধা য়। 
অর্জুন উবাচ । 

সঙ্গ্যাসদ্য মহাবাহে। তত্বমিচ্ছামি বেদিতুং | 
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক কেশিনিসূদন /১॥ 

শ্রীভগবান্ুবাচ। 

কাম্যানাং কন্মণাং ন্যাসং সন্গযাসৎ কবয়োবিছুঃ | 
সর্ববকর্মফলত্যাগং প্রাছৃস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥ 

সর্ধবক্তৈব গীতাশাস্্রন্তার্থোহাম্মন্নধ্যায়ে উসলংহত্য ' পর্ণ 
বেদাখো। বক্তব্য ইত্যেবমধোয়হয়মধ্যাক়্ আরভ্যতে সর্কেধু হাতী- 
তেষব্যার়েযু উত্তোথোংস্মিধ্যায়েখশম্যতে২জ,নস্ত সপ্নযাসত্যাগ- 
শব্ষাথঘোরেব [বশেষং বুসৎসুঞ্ঈঝচ সন্গযাবস্তেত। সম্গযাসন্ত 
মম্যামণব।৫ন্ত ইত্যেতদ্ধেঘাবাছে। তনস্তন্ত ভাবগ্ুত্বং যাথা- 
্যামত্যেতৎ হচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুৎ ত্যাগন্ত চ ত্যাগশবার্থ 
ভেত্যেতৎ হৃবীকেশ পৃথক ইতরেতরবিভাগং কেপানিহণন 

ক্রেশবাম! কাশ্চৎ অস্থরত্তান্নসুঙ্গিতবান্ ভগবান রনির 

গনাজে। বখোধ্যতেংগচুণেন ॥ ১ 

তত তত্র [নাদ্দণে। সম্যাসত্যাগশবৌ ন নিলু ভার্ধো পুরে 
ঘধ্যান্েঘতো জুমার পৃষ্টবতে তরির৭যার ওগবানুবাচ কাঁয্যেতি | 

হবাম্যানাং জস্বমেধাদীনাং কর্ান্্যাসম্পরিত্যাগং সঙ্গ্যাং 

লন্্যাসশন্বার্থমনথ ষ্টরত্বেন গ্রাপ্তক্তাননষ্ঠানং কবর। পিতাঃ 
কেটান্ছার্ধজানত্তি দি নৈমিত্বিকানারহতীরমানানাং সর্ধাকর্ণাণা" 
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্যার্ু দোষবদিত্যেকে কর্ম প্র রী বিপঃ। 
যজ্ঞদ।ন্তপঃকর্মন ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥ 
মাস্বনন্বক্চিতর। প্রাগ্তন্ত কণন্ত ভ্যাণঃ.নর্ববক ধ্কলভাগং তম়াছঃ 
করর়াকঝ তাযাগং ত্যাগশব্থং বচকণ(১ পওভাঃ ॥ ২৪ 

বদি কাম্যকর্মপারত্যাগঃ ফলপরিত্যাগোবার্ধে ব্ক্কৃব্য: 
সর্কাথা পরিত্যাগমাত্রং সন্গানত্যাগশব্বযোর্কোখথঃ ক্চাৎ 
তদ্ঘটপটশব্যাঝৰ জাত্যন্তরভূভাখ্খো। লঙ্গু নিত্যনৈম্মিত্- 
কানাং কর্পাং ফলমেধ নাস্ত।ত্যাহুঃ কথমুচ্যতে তেষাং, ফল- 

ভ্যাগঃ যথা বন্ধ্যা; পুত্রত্যাগো্টনষদ্ধোবঃ নিঙ্যানামাঁপ 
কণ্মপাং ভগবত। ফণবন্বস্তেষত্বাৎ বক্ষ(তি ভগবান আনষ্ন্নিতি 

মৃতু সঙ্গযারণামাত, 5 সন্গ্যাসনামেব হি কেষলং কর্মাফলা- 

স্ন্ধং দশগন্সসঞ্্যাসিনাৎ নত্য কর্মকণপ্রাপ্ততবতত)[গনাং 

গ্রেত্যেতি দশগ।ত ত্যাজ্যং দোয্ত। ত্যাগ/গ্তযক্তবাং দোখ- 

ব দোযোভ্তন্তাতি দোবব্ কিং তৎ কর্ণ বন্ধংহ£ুত্বাং 
লব্বমেব অথবা দেোযে[বখা রাগাদস্তগ্যতে তথ ত্যাঞ্য” 
দিত্যেকে কর্শ প্রাহন্মনাঘণঃ পাঁওতা, সাঙ্খ|দদৃহিমা শ্র€। 

আরক্কালান্ত কাঁশ্বণামপাত,। তত্রেব বজ্ঞদানতপঃকশ্প ন 
ত্যাজ্যামৃত ছাপরে কন্দিণএবাধিকতাস্তানপেক্ষ্যেতে বিঞজাঃ 

দতু জাননিষ্টান্ব্যুখাপিনঃ সঙ্গ্যাসিনোপেক্ষ্য জ্ঞানযোগেন. 
সবার্যালাং |৭৪। মর পুর প্রোঞ্ধাইতি কম্ধযাধকাগাদপানৃতা 

বন তান গ্লাত [বছিত। চিত্ত) নু কল্মযোগেন যোগনামাত 

ঘআথকৃতাঃ পুর্বাং ্তক্তানঠ। অপাঁহ সর্বশাক্ত্রোপসধহার 
প্রকরণে বখ। [বচার্য্তে তথ। সাব্ঘ/জিপি ভাননিউ। বিছা 
উামতি ম €তষাৎ যোহরেশস্খানামত্তত্যাগাহপপত্বের্ কাছ, 



৬৪৮ শ্রবন্তগবাদ্গাতা। 

* ক্লেশনিমিতানি ছঃখানিঞ সাধ্যা আত্মনি] পন্তস্তি ইচ্ছাদিনাং 
ক্ষেত্রধর্্রত্বেনৈব দর্শিতত্বাৎ অতত্তে ন কারকেধীদঃখভাবাৎ 

কর্ম পরিত্যঞ্জত্তি নাঁপ তে বর্প্যাতবনি পত্তান্ত 'যেন নিয়ুতং 

কর্ম মোহাৎ পরিত্যজেঘুগুপানাং কর্নৈব কিঞ্তকরোমীতি 
হি তে সন্নযান্তান্ত সর্নমকর্দীণি মনল। অন্্যন্তেত্যাদাভহিতিত্ববিদঃ 
সঙ্গ্যাসপ্রকারউক্তন্ম্মাদ্যেন্তেখিকতাঃ কর্মণ্নাত্মবিদোয়েযাক 

মোছাৎ ত্্যাগঃ সম্ভবত কায়র্লেশভয়াশ্চ তঞব তানসাক্যাগ- 

নোরাজসাশ্চেত 1নন্দতে কার্মিণামনাত্মজ্ঞানং কর্ম্মফলত্যাগস্ত-, 
ত্যর্থ, সর্বারভ্পারত্যাগা মৌনী সন্তপষ্টোষেন কেনাঁচদনিফেতঃ 

শ্বরমাতারাত গুগাতীতলক্ষণে চ পরমার্থনক্ন)াসিনো বশে- 

বযতন্বাৎ বক্্যতি চ জানস্ত যা পর। নিষ্টোত যন্মাৎ জ্ঞাননিষ্টাঃ 

সর্যাটীমনোনেহ বিব(ক্ষতাঃ কর্্ফ্তাগএব সাত্বিকত্বেন গুণেন 

তাষসত্বাদ)পেক্ষয়। জন্্যালডচ্যতে ন মুখ্য সব্বকর্ণাসম্ন্যাসঃ 

সব্বকণ্মসদ্যানাসন্তবে চ নুহ দেহভূতোতি হেত্বচনান্ুখ্য- 

এবেতি চেন্ন হ£্খচনন্ড ত্তত্যর্থত্বাং যথা ত্যাখাচ্ছাস্তরণত্ত র" 

1থাত কম্মধলঙ)াগন্তাতরেব বথোগানেকপক্ষানু্ঠানাশ।কিমগ্ডং 

অজ্জুনং প্রত বধানাৎ তথেদমাপ নাহ দেহতৃত। শক্যামাত 

_ ক্ষন্মফলত্যাগন্তত্যর্থং ন সব্বাণি কম্মাণি মনন সন্ধযন্ত নেব, 

কুর্বন্ন কারয়রাপ্ডে হত্যন্ত পক্ষভাপবাদঃ কেন চদ্দায়তুং 

শক্যত্ম্মাৎ কন্মগ্যাধকৃতান্ প্রত্যেবেষ সঙ্ন্যাসত্যা গাব ্ঃ 

থে তু পরমার্থদর্শিনঃ 'সাথ্যাত্তেযাং ভ্াননিষ্ায়ঘেব নর্বাকম্প- 
লগ্্যানলক্ষণায়ামাধকানোনাভতোত ন তত বিবন্লা ধান্তটখাপ" 

পাদতমন্মাভর্যেদাবনাশনমিতাপ্িনা প্রদেশে. তৃতী' 

 ম্াদৌ ৮ ॥৩। 



অষ্টদশাধযা । ৩৪১. 

শিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্বম। 
ত্যাগোহি পুরুষব্য।ন্র ভ্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ভিতঃ ॥8॥ 
যজ্ঞদান তপঃকর্্দ ন ত্যাজ্যং কার্ধ্যমেব তৎ। 
যজ্ঞোদ্নং তপশ্চৈব পাৰনানি মনীষিণাং ॥৫॥ 

এতান্যপি তু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ফলানি চ। 

ভত্রৈেতেধু বিঞভেনেযু নিশ্চ*মতি :নম্চয়ং শৃখু অবধারয় 

মেষম বচনাত্তত্র ত্যাগে ত্যাগসন্ন্যাসবিকল্নে যথা দর্শিতে 
ভরুতলত্তম ভরতানাং পাধুতম ত্যাগোহি ত্যাগসন্নযাষশব্- 

বাচ্যেণ্হি যোর্ঘঃ সএকএবেত্যতিপ্রেত্যাহ ত্যাগোহীতি।' 
পুরুধব্যাত্র অিবিধন্ি গ্রকারস্তামসাদিগ্রকারৈ: মংকীতিতঃ শান্ত্রেযু 

সম্যক কাঁথতঃ যস্মাত্তামসাদভেদেন ত্যাগসন্যাশবব্চ্যোহধি- 
ক্ৃতন্ত কান্মগোহনাজ্জ্ঞন্ত 'ত্রবিধঃ সম্ভবতি ন পরমার্থ- 

দরশিনইত্যয়মথাত্জ্ঞ নস্তম্মাৎ. অএ তত্বয্ানে)াবক্ত,ং সমর্থন্তপ্মা* 

নিশ্ং পরমাধশাস্সার্থাবষয়মধ্যবলায়মৈশ্বরং মে মম শৃণু্জ ৪ ॥ 
কঃ পুনরসে। নিশ্টয়ইত্যাহ বঞ্জহাতি। বজ্োদানস্তপইত্যে- 

তাত্রাবধং কর্ম নত্যাজ্যং ন ত্যক্তব্যং কার্ধযং করণীয়মেব তৎ 

কল্মাথ্ যজ্ঞেদানং তপশ্চৈব পাবনা।ন 1বশুদ্ধিকারণা্ন না 

[যগাং ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ ॥ ৫ ॥ 

এতান্ভপীাত। এতান্তপি তু কর্মাণি বজ্পগামতপাং স পাবনা- 

স্য্ষানি সঙ্গমাসাক্ত্তেযু ত্যক্ত। ফণ্সান চ তেযাং পারত্যজ্য 

কর্তব্যানীতি অনুষ্ঠে্ানাতি মে মম নিশ্চিতং মতসুদ্তঘং নিশ্চক়্ং 
শৃণু মে তত্রোত প্র/তজ্ঞায় পাবণত্ুং চ সহেতুদুক্ত। এহঠান্ডপি 
কর্পণি কব্যাপীত্ তান্শ্চিতৎ মতং অঙ্গতমামাভি প্রতিজ্ঞাতা, 



৩৬ | শ্রীযহগবহগী তা 

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতৎ মতমুভ্ভমহ ॥ ৬ ॥ 
নিয়তস্ তু সন্গ্যাসঃ কর্মণোনোপপদ্যতে । 
মোহাত্তন্য পরিত্যাগন্তার্মনঃ পরিকীরিতঃ ॥ ৭ ॥ 
ছুঃংখমিত্যেব যৎকর্্ম কায়ক্লেশতয়াত্যজেৎ। 

ধোঁপসংহারএবনা পূর্বার্থং বচনমৌতাক্তপীতি প্রক্কতসব্িবাষ্টার্থতো- 
পপতেঃ সাসঙ্গস্ত ফলার্থিনোবন্ধহেতুত্তে তান্তপি কর্মদাণি মুমৃক্ষোঃ 

কর্তব্যানীতি অপিশবন্তার্থঃ নত্বত্যাগি কর্মা্যপেক্ষ্যৈতান্তপীস্যু- 
চ্যস্তে অন্তে বর্ণয়স্তি নিত্য নাং কর্ম্মণাং ফলাভাবাৎ সঙ্গং ত্যক্ক! 

ফলানি চেতি নোপপদ্যতে। এতান্তগীতি যানি কাম্যানি 

কর্দমাণি নিত্যেভ্যোহ্ন্তানি এতানি অপি কর্তব্যানি কিন্ত 

বজ্তদানতপাংসি নিত্যানি ইতি *্তদসৎ নিত্যানামপি কর্খাং 

ফলবত্বন্তাপপাদিতত্বাৎ যক্ঞোদ্বানং তপশ্চৈব পাবনানীত্যান্দি ধ- 

চনেন নিত্যান্তপি কর্ম্দাণি বন্ধহেতুত্বাশস্কয়! জিহাসোমু-ুক্ষোঃ 
কৃতঃ .কাম্যেযু 'থসঙ্গঃ দুরেণ হাবরক্কর্ম্মেতি চ নিন্দিতত্বা 

যজ্ঞার্থাৎ কর্্মণোনাত্রেতি চ কাম্য কর্মমনাং বন্ধতেতুত্বস্ত নিশ্চিত- 
স্বাৎ ব্রেগুণ্যাবযয়াবেদানত্রেবিদ্যামাং সোঞপাঃ ক্ষীণে পুণ্যে 

মর্ত্যলোকং বিশত্তীতি চ দূরব্যবাহতত্বাচ্চ ন কাম্যেঘে তান্তপ্থীতি 
্যপদেশঃ ॥ ৬৭ ৃ 

ভন্মাধজ্ন্ত [ধিক তন্য মুহুক্ষোঃ নির়তন্তেতি নিয়তন্য তু নিত্যন্ত 

লন্গযাসঃ পরিত্যাগঃ কর্মপোনোপপদ্যতে অজ্ঞন্ত পাবনত্বভেষত্বাৎ 
মোহাদজ্ানাত্স্ত নিক্গতস্ত পরিত্যাগে। নিয় তধ্াবন্তং ক্বব্যং 

ভ্যঞঙজজভে ছেতি বিপ্রতিষিদ্ধমতোমোহনি মিত্তঃ পরিভ্যাগন্তামসঃ 

পরিকীর্িতোমোহশ্চ তমইতি ॥ ৭| 

কিঞ্চ ছুঃখমিতি। হঃখমিত্যেব যৎ কর্ম .কায়রেশতয়াৎ 



অষ্টদশীধ্যায় ৩১৯ 

সকৃত্ব। রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ1৮% 
কার্য্যমিত্যেব যত কর্ম নিঁিতং ক্রিয়তেতর্জুন । 
ত্যক্ত। সঙ্গং ফলঞ্চেব সত্যাগঃ সাত্বিকোমতঃ 1৯1 
ন ছ্েষ্টযকুশলৎ কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে । 
শরীরহ্ঃখতয়াত্যজেৎ সরত্ব! রাজসং রজোনির্বর্ত্যং ত্যাগং নৈৰ 

ত্যাগকলং জ্ঞানপুর্বকন্ত সর্বকর্মত্যাগন্ত ফলং মোক্ষাখ্যং ন 
লতেপ্ৈব লভতে ॥ ৮॥ 

* কঃ পুনঃ সাত্বিকন্ত্যাগঃ কার্ধ্যমিতি । কার্ধ্যং কর্তব্যমিত্যেৰ 
যৎ কর্ম নিয়তং নিত্যং ক্রি়তে নির্বর্ভতে ছে অজঙ্ঞুন সঙ্গ- 

ফলধ্চ এব নিত্যান্যং কর্মণাং ফলবত্বে ভগবদ্ধচনং শ্রম্াণ- 

যবোচামাথ বা বদ্যপি ফলং ন শ্রন্নতে নিত্যন্ত বর্দণস্তখাপি 
নিত্য কর্ম কতমাত্বসংস্ক'রং প্রত্যবায়পরিহারং বা ফলং করো- 
ত্যাত্বন ইতি কলকয়ত্যেবাজন্তত্র তামপি কলনাং নিবারয়তি 

ফলং ত্যক্তেত্যনেনাতঃ সাধূক্তং দঙ্গং ত্যক্তা ফলঞ্চেতি সত্যা- 

গোনিত্যবকর্খবস্থ সঙ্গফলপরিত্যাগঃ সাত্তিকঃ সত্বনিবৃত্োমন্ধে 
ভিষতঃ ॥ ৯ 

নু কর্মমপরিত্যাগজ্থিবিধঃসন্গ্যাস ইতি চ প্ররৃতত্তত্র তাষসো- 
রাজঙ্শ্চোক্তত্ত্যাগঃ কথমিহ সঙ্গফলত্যাগন্ত তীয়স্েনোচ্যতে 

ঘথাত্র যে ব্রাহ্গণ আগতান্তর ফড়গবিদৌ। তৌ ক্ষত্রিযন্ততীয়- 
ইতি তদ্বৎ নৈষদোধন্ত্যাগসামান্যেন স্তত্যর্থতদত্তি হি কর্ম 

সন্গ্যাস ফলাভিসন্ধিত্যাগন্ত চ ত্যাগত্বসামান্তস্তত্র রাজসতামস- 

ত্বেন কর্শত্যাগনিন্বয়। কর্পফলাকিপন্ষিত্যাগঃ সাব্বিকন্তেন সরাতে 
সভাগ: সান্বিষ্ণেমতঈতি বত্তহিরতঃ কাঙ্গঃ তাক্ত 1 ফলাসি-- 



১৯১২ শীমনতগরাদীতা। ৷ 

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টোমৈধাবী চ্ছল্ননংশয়ঃ ॥ ১০.॥ 
নহি দেহভূত! শক্যং ত্ট্ত ং কন্্মাণ্যশেষতঃ । 

নি নিত্যং কর্ম করোতি তন্ত ফলরাগাদিনা কলুষীক্িয়ষান- 

£করণং নিত্যৈশ্চ কর্্মভি সংক্ষিয়দাপং বিগুধ্যতি তৎ 

বিশুদ্ধ: প্রসন্নমা ্ ালোচন ক্ষমমততি তন্তৈব নিত্যকর্মানুষ্ঠানেন 
বিশ্তদবাত্তংকরণন্তাস্জ্ঞানাভিসুখন্ত ক্রমেণ যথা তস্ি্তো ততবকবয- 
মিত্যাহ ন ঘ্বেষ্টি অকুশলং অশোভনং কাম্যং কর্ম শরীয়ারস্ত-_ 

দ্বান়েণ সংসারকারণং কিমনেনেত্যেবং কুশলে শোভনে নিত্যে 

কর্মণি সবগুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিতন্লিষ্ঠাহেতৃত্বেন যোক্ষকারণমিদ্ব- 
মিতোবং নানুষজ্জতে তত্রাপি প্রয়োজনমপশ্রর়নুষঙ্গং প্রীতিং 

ন করোতীত্যেতৎ কঃ পুনরসৌ ত্যাগী পূর্ব্বোন্েন সঙ্গফল- 
পরিত্যাগেন তত্বাংস্ত্য।গী যঃ কর্্মণি সঙ্গং ত্যক্তা তৎ্ফলে চ 

নিত্যকশ্াহষ্ঠায়ী সত্যাগী কদ। পুনরসাবকুশলৎ কর্ণ ন ভব 
'কুশলে চ নান্যজ্জত ইত্যুচ্যতে সত্বসমাবিষ্টোষদা সব্েনাস্মানা- 
স্বুবিষেকবিজ্ঞানহেতুনা সমাবিষ্ঃ সংব্যাপ্তঃ সংযুক্তইত্যেতৎ। 
অতএব চ মেধাবী মেধয়াস্মজ্ঞানলক্ষণয়! গ্রজয়। সংযুক্কত্তদ্বা- 

ম্মেধাবী মেধাবিত্বাদেব ছিযসংশয়ঃ চ্ছিগনোহবিদ্যাকতঃ সংশয়ে! 

বন্ত আত্মন্বরপাবস্থানমেব পরং নি:শ্রেরসসাধনং নান্তৎ কিঞ্চি- 
দিত্যেবং নিশ্চন্্েন চ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ 

যোহধিকৃতঃ পুরুষঃ পুর্বোক্জেন প্রকারেগ কর্ধাযোগাছু- 

-্কীনেন, ক্রমেণ সংস্ৃতাস্মা সন্ জন্ম দিবিক্রিরারহিতস্তে,.নিঃ 
ক্রিরঙাস্ধানমান্মতেন: সন্ুনধং..সসর্বকর্্মাণি যনস! সত নৈৰ 

“কুর্বাঘ কারয়ন্ন।সীনোনৈক্র্শ্যল কণাং আননিষ্ট।ম্,তইতো $ং 

যা 



অষ্টাদশাধ্যাঙ্গ । ৩১৩ 

যস্ত কশ্মফলত্যাগী সত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥ 

অনিষ্টমিষ্টৎ মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্শাণঃ ফলং । 
তবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্্যাসিনাং কচিৎ ॥১২। 

পূর্বোক্তপ্ত কর্মযোগন্ত প্রয়োজনমনেন শ্লোকেনোকং যং পুন- 

রধিকৃতঃ সন দবেহাত্বাভিমানিত্বেন দেহতৃদজ্ঞোবাধি তাত কতৃতি- 
বিজ্ঞানতত্বাছং কর্তেতি নিশ্চি তবুদ্ধিন্তাশেষ কর্্মপরিতাগন্তাশ- 

্ক্যত্বাৎ কর্ম্্ল. ত্যাগেন চোদিতবর্শানুষ্ঠান এবাধিকায়ৌ ন 
ত্যাগইত্যেতমর্থং দর্শায়তুমাহ নহীতি ন হি যশ্মাদেছড়ত। 
দেছং বিভর্তাতি দেহতদ্েছাক্সাভিমানবান্ দেহতৃহুচ্যতে ন হি 
বিবেকী সহি বেদাধ্নিশিনমিতাপনা ক়তারিকারশ্লিবর্তিতে। 

ইতস্তেন দেহতৃতান্ঞানেন ন শক্যং ত্যক্তং সন্গাসিতুং কর্মপ্য- 

শেষতোনিংশেষেপ। তক্মাদ্যস্তজ্ঞোধিকৃতোনিতানি ' কর্্মাণি 

কুর্বন্ কর্ম্মফলত্যাগী কর্মকপা ভিসন্ধিঘাব্রসন্ন্যাসী সত্যাগীত্য- 

ভিধীয়তে কম্মাপ্যপি সঙ্গিতিস্র্তীভি প্রায়েণ তন্মাৎ পরমার্থনর্শি- 

ত্বেনৈবাদেহভৃতা দেছাত্ম ভাবরচ্িতে নাপেষকর্মপন্নযাস: শক্যতে 

কর্তং॥ ১১॥ 

কিং পুনল্যৎ প্রয়োজনং বং সর্ধকর্দপরিতাগাৎ স্তাদি- 

ত্ুচ্যুতে। অনিষ্টং নরকতির্ধগাদিলক্ষণং ইটষ্টং দেধাদিল্ক্ষণং 

মিশ্রং ইঠ্রানিষ্টসংযুক্তং মহুষ্যলক্ষণঞ্চেবং জ্রিবিধং ভ্রিঃপ্রকারং 

রঃ কর্মণোধর্মলঙক্গণম্ত ফলং বাহানেককারকরূণং ব্যাপারনিষ্পন্নং 

সদবিষ্যাকতমিক্ুঞ্জালমায়োপমং যচামোহকরং প্রত্যগাক্মোপ- 

সর্পাব ফন্তৃতয়। লনমর্শনং গচ্ছহীতি ফ পশির্বঠনং তবেতদেৰ 

লক্ষণং ফলং ভধতাত্যাগি বামজ্ঞনাং কশ্রিণাম রমার্পগ্ন্যাপিনাং 
* হ্থ 



ক 

৩১৪ শ্ীমস্তগবদগীত।। 

পঞ্চেমানি মহাবাহে! কারণানি নিবোধ মে। 
ংখ্যে কৃতান্তে প্রেক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকন্্ণাং ১৩ 

অধিষ্ঠানং তথ কর্ত। করণঞ্চ পৃথখ্বিধৎ | 
বিবিধাশ্চ পৃথক দেক্টাদৈবঞ্েবাত্র পঞ্চমং ॥.১৪ ॥ 

প্রেত শরীরপাতাদুদ্ধং। নতু পরমার্থসন্ন্যাসিনাং পরমহংস- 

পরিব্রাজকানাং কেবলভ্ঞান নিষ্ঠানাং কচিন্ন হি কেবলসম্যক্ 

দর্শননিষ্ঠাংবিদ্যাদিসংসারবী্ং নোন্ম,লয়ন্তি কদা (চদিত্যুথঃ ॥১২। 
অত: পরমার্থদর্শিনএবাশেষকন্ম্রসন্ন্যা(সত্বং সম্ভবত্যবিধ্যাধ্যা- 

রোপিতত্বাদাত্বনি ক্রিরাকারকফলানাং নব্বজ্ঞন্তাধিষ্ঠানাদীনি 

ক্রিয়াকত্ত ণি কারকান্তাত্বত্বেন পণ্ঠতোহশেষকর্ম্মসননযাসঃ সম্ভ- 
বতি। তদেতদুত্বরৈ গ্নেকৈদর্শয়তি পঞ্চেতি পঞ্চ ইমানি' 

বক্ষ্যমাগানি হে মঞ্ধাবাছো! কারণানি নিবর্তকানি নিবোধ মে 

মম ইত্যুত্বরত্র চেতঃসমাধানার্ধং বস্তবৈধমা-_-প্রদর্শনার্থং চ 

তানি চ কারণানি ভ্ঞাতব্যতয়। স্তৌতি সাধ্য ভ্ঞাতবাঃ পদার্থাঃ 

সধ্থযায়স্তে যশ্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাঙ্যৎ বেদাস্তঃ কৃতাস্তইতি তক্তৈব 
বিশেষণং কৃতমিতি কম্মোচ্যতে তন্তান্তঃ পাঁবসমাপ্তিরত্র সকক- 

তাস্তঃ কর্মীস্তঃ হত্যেতত ষাবানর্থ উদপানে সব্বং কর্্মাখিলং 

পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতইত্যাত্বজ্ঞানে সঞ্জাতে অর্বকর্মণাং 

নিবৃত্বিং দশয়তি অতস্তাম্মন্না স্জ্ঞানার্ঘে সাঙ্ঘে কৃতান্তে বেদান্ত 

প্রোক্চানি কথিতান [সন্ধয়ে নিপপত্তযর্থং সর্মকর্মমপাং ॥ ১১ ॥ 

কানি তানীতুমচাতে অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠান মিচ্ছাত্থেযস্থুখ- 
ছুংখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্রেরাশ্রয়োধিষ্ঠানং শরীরম্তথা কর্তা! 

উপাবিষক্ষণোতোক্তা করণঞ্চ শ্রোত্রীদিকং শব্বাহাপলন্ধয়ে 



অভঙগশাধ্যায় । ১৫ 

শরীরবাগ্ানোর্ভিষত্ুকর্ম্ম গ্রারভতে নরঃ। 

্যাষ্যং বা বিপরীতং বা পঞ্ধৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫ 
ত ত্রৈবং সতি কর্তারমাত্বানং কেবলস্ত যঃ। 

পশ্যতাকৃতবুদ্ধিত্বাম্ন স পশ্যতি ভুম্মাতিঃ ॥১৬॥ 

পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং দ্বাদশজঞ্খ্যং বিবিধাশ্চ পৃথকৃচেষ্টাবায়- 

বীয়াঃ প্রাপাপানাদ্যাদৈবধৈধ্ব দৈবমেবাতএতেষযু চতুষ্পঞ্চমং 
পঞ্চানাং পুরণমাদিত্যাদি চক্ষুরাদ্যন্তুগ্রাহকং॥ ১৪ ॥ 

শরীরেতি শবীরবাঙ্মনোভির্যৎ কশ্ম ব্রিতিরেতৈ: গ্রারগ্তে 

নিবর্কর্তয়তিনরঃ হ্যায্যগ্থাৎ ধন্ম)ং শান্ত্রীয়ং বিপরীতং বা অশ্ান্ত্ীয়ং 

অধন্ম্যং ষচ্চাপি নিমিষিতচেষ্টাদি ভীবনহেতুন্তদপি পুর্ববকৃত্ত- 

ধর্মাধর্্ময়োরেব কাধধ্যমিতি ম্ভাযযবিপরীতয়োরেৰ গ্রহণেন গৃহীতং 

পঠঞতে যথ্োক্তাস্তস্ত জর্বন্তৈব কর্মণোছেতবঃ কারণানি। 

ননু অধিষ্ঠানাদীনি সর্বকর্মণাং কারণানি কথমুচ্যতে শরীর- 

বাঙ্মনোভিত প্রারভ্যতইতি নৈষদোষঃ বিধিগ্রতিযেধলক্ষ ণং 

সর্বং কর্ম শরীরাদজয়প্রধাণৎ তদঙগতয়। দশনশ্রবণাদি চ জীবন. 

লক্ষণং ভ্িিধৈব রাশকৃতমুচাতে শরীরাদভিরারভ্যতইতি ফল- 

কানেপি তত্প্রধানৈতূঞ্তে ইতি পঞ্চানামেব হেতৃত্ং ন 

বিরুধ্যতে ॥ ১৫ । 

তত্রেতি। তত্রেতি গ্রকৃতেন সন্থধ্যতে এবং সতি যথোক্তৈঃ 

পঞ্চভিহেতুতির্নির্বপ্তে সি কর্্মণি*তত্রেনং সতীতি ছর্্মতি তত 

হেতুত্বেন সম্বধ্তে তত্রৈতেবামা হান্মন্তত্বেনাবিদ্যয়া পরি- 
কাঁজতৈ; ক্রির়মাণন্ত কন্মণোহহন্ধেব কর্ধেতি কর্থারযাস্থানং 

কেষলং শুদ্ধং. তু য পত্ঠত্যবিত্বান্ কন্মাঘেদাত্তাচার্য্যোপদেশ- * 
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যস্য নাহংকতেভাবে! বুদ্ধির্যস্য নলিপ্যতে । 

হত্বাপি সইর্মাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭ ॥ 

ভায়ৈররুতবুদ্ধিত্বাদসংস্ভবুদ্ধিত্বাদ্যোপি দেহাদিব্যতিরিক্কাত্- 

বাধ্ধযন্থমাত্সানমেব কেবলং কর্তারং পশ্ঠত্যসাবপ্যরুতবুদ্ধি- 

রেবাতোহকতবুক্িত্বা্ সপশ্ঠত্যাত্মনস্তত্বং কম্মপোবেতার্থোহতো- 

ছর্মতি: কুৎসিতা৷ বিপরীত দুষ্টাজঅং জননমরণাপ্রতিপত্তিহেতু- 
ভূতা মতিরস্তেতি ছুর্্মতিঃ সপন্তীক্নপি ন পশ্ঠতি যথা তৈমিরি- 

ফোঙনেকঞ্চজ্রং যথা বাত্রেযু ধাবৎস্ত চন্ত্রং ধাবস্তং যথা বা 

বাহন উপবিষ্টোহন্তেযু ধাবংদ্বাত্বানৎ ধাবন্তৎং ॥ ১৬॥ 

কঃ পুনঃ স্থমতির্যঃ সম্যক পশ্তীত্যুচ্যতে ষস্তেতি ৷ ষস্ত 

শাল্ত্রাচার্ষেযাপদেশন্যায়সংস্কৃতাত্বনোন ভবত্যহংকৃতে। অহং কর্তে- 

ত্যেবং লক্ষণোভাবনাপ্রত্যয়এতএব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়োহবিদ্যয়া- 

আনি কর্তা; সব্বকর্শণাৎ কর্তীরোনাহ্মহত্ত তদ্বযাপারাণাং 

সাক্ষিভৃত অপ্রাণোছামনাঃ গুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলো 

বিক্রিরইতোবং পশ্াতীতি এবং বুদ্ধিরত্তঃকরণং যন্তাত্মনউপাধি- 
ভূতা ন লিপ্যতে নান্ুশায্িনী ভবতীদমহমকার্যস্তেনাহৎ নরকং 

গমিষ্যামীত্যেবং যন্ত বুদ্ধির্ন লিপ্যতে সম্মতি: সপশ্ততি হত্বাপি- 

সইমাক্পোকান্ সর্বান্ প্রাণিন ইত্যর্থঃ। ন হস্তি হননক্রিয়াং 

ন করোতি ননিবধ্যতে নাপি তৎকার্যোণাধর্মফলেন সম্বধ্যতে। 

নম্থ হুত্বাপি নহস্তীতি বিপ্রতিবিসুচ্যতে যদ্যপি স্ততিঃ দৈষ- 

দোষঃ লৌকিকপারমার্থিকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া তছুপপত্তে: দেহাদ্যাত্ম- 
ুদ্ধ্যা হস্তাহামতি জোৌকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য হত্বাপীত্যাহ যথা 
দর্শতাং 53511 কী: চষ্টিমাতভিভা ন ছি * নিধাতে হত 



অষ্তাদশাধ্যাত্ব। ৩১৭ 

তহ্ভয়মুপপদ্গ্য তএব নম্বধিষ্ঠানাদিতিঃসভূয় করোতে বাস কর্তার- 

মান্বানং কেবলং ত্বিতি কেবলশব প্রন্নোগান্নৈষরোষঃ আত্মনোহ- 

বিক্রিন্ন্ব ভাবত্বেহধিষ্ঠানাদিঠিঃ সংহতত্বান্ধপপত্তেঃ বিক্তি- 

যাবতোহ্যটৈ।; সংহননং সম্ভবতি সংহত্য বা কতৃত্বং স্যান্ ত্ববিভ্তি- 
বস্যাস্মনঃ কেনচিৎ সংহননমন্তি ইতি ন সময় কতৃত্বমুপপদ্যতে 

অতঃ কেবলত্বং আত্মনঃ স্বাভাবিকাঁমতি কেবলশবঝোহনুবাদষাত্রং 
অবিক্রিযত্বধ্ণাত্বনঃ শ্রুতিস্বতিন্যায় গ্রসিদ্ধং অবিকাধ্যোযমুচ্যতে 

গুনৈরেব কন্মাণি ক্রয়ন্তে শরীরস্থোপি ন করোতীত্যাদ্যসকছপ- 

পাঁদতং গীতাস্থেৰ তাবৎশ্রুতিষু চ ধ্যাযতীব লেলায তীবেত্যেব- 

মাদ্যান্নু যানি বাক্যানি দশিতৎ ন্যায়তশ্চ নিরবয়বমপরতন্তর 
মবিক্রয মাত্মতত্বমিতি রাজমাগঃ বাক্রধাবদ্বাত্যুপগমেহপ্যাত্মনঃ 

শ্বক'য়ৈব বিক্রিয়া স্বস্ত ভবিতুমহত না।ধষ্ঠটানাদীনাং কর্মাপ্যাত্ব- 
কর্তৃকাণি স্থ্যর্নহি পরস্ত কন্ম পরেণাক্কৃতমাগত্তমর্থীতি যববিদ্যয়া 
গমিতৎ ন তত্তস্ত বথ। রজতত্বং ন শুক্তিকায়াং 1 বা তলমলবত্বং 

বালৈর্গমিতমবিদ্যষা। নাকাশশ্। তথাধিষ্ঠানাদি[বক্রিযাপি তেষা, 

মেবেতি নাত্মনঃ তম্মাৎ যুক্তমুক্তং অহংকৃত ত্বু(দ্ধলোপাতাবাৎ 

বন্থান্র হন্তি ননবধ্যতহতি নাং হস্তি ন হন্যতইতি প্রতিজ্ঞাণ 

ন জাতইত্যা(দিছেতুবচনেনাবি।ক্রষতমাত্মনউক্তা বেদাবিনাশি 
নমিতি বিছ্ধষঃ কর্াধকার নিবৃত্তিশান্্রাদৌ সজেক্ষেপতউক্তা 

মধ্যে প্রষারিতঞ্চ তত্র তত্র প্রসঙ্গ কতা ইহোপসংহরতি শান্ত্রার্থ 

পিপ্তীকরপাষ বিদ্বান্ন হস্তি ন নিবধ্যতইতি এবঞ্চ সতি দেহ 

ভৃত্বাভিমানান্ুপপত্তাববিদ্যারুতাশেষকর্মসর্লাসোপপত্তেঃ সরা- 

[সনামনিক্টাদি ভ্রিবধং কর্মণঃ ফলং ন ভবতীত্যুপপন্নং তারবপর্য্য- 

যাচ্চেতরেষাং ভবতীত্যেতচ্চাপরহার্যযমিত্যেষগীতাশান্স্যার্থ- 



৩১৮ শীষস্তগবগগীতা|। 

জ্ঞানং জ্বেয়ং পরিজ্ঞাতা ভ্রিবিধা কর্ম্মচোদন।। 

করণং কন্্ম কর্তেতি ভ্রিবিধঃ কশ্শীসংগ্রহঃ ॥১৮। 

জ্ঞানং কর্ন চ কর্তা চ ভ্রিধৈব গুণভেদতঃ 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছ,গু তান্যপি ॥১৯ | 

উপসংহৃতঃ স এবসর্ববেদার্সারোনিপুথমতিভিঃ পঙ্িতৈবি্রি- 

চার্য্য প্রতিপত্তব্যইতি তর তত্র প্রকরণবিভাগেন দর্শিতো হম্মাভিঃ 

শান্সন্যাধান্থুসারেণ। ১৭। 

অথেদানীং তেষাং কর্ম্ণাং প্রবর্তকমুচ্যতে জ্ঞানমিতি ! 

জ্ঞানং জ্ঞাধতেহনেনেতি সবর্ববিষষমবিশেষেণোচ্যতে তধা জ্ঞের়ং 

জ্ঞাতব্যং তদপি সামান্যেনৈব সবর্ধমুচ্যতে তথাপরিজ্ঞাতোপাধি- 

লক্ষণোহবিদ্যাকলিতোভোক্। ইত্যেতজযমেষামবিশেষণ সব্ব্ব- 

কর্ধণাং প্রবন্তিকা ত্রিবিধা ত্রিঃপ্রকারা কর্মচোদন। জ্ঞানাদীনাং 

হি জ্রষাণাং সন্িপাতে হানোপাদানাদিপ্রয়োজনঃ সব্বকম্মারস্তঃ 

স্তাত্তত:ঃ পঞ্চভিরধিষ্ঠানাদিভিরারন্ধং বাঙউ.মনঃফাযাশ্রযতেদেন 

ত্রিধারাশীতৃতং ত্রিষু করণাদিষু সংগৃহ্যতে ' ইত্যেছ্যচ্যতে করণং 
ক্রিয়তেহনেনেতি বাহাং শ্রোত্রাদাস্তস্থ ঘৃধ্যা দিধর্দ্দেপসিততমং 

কর্ত, ক্রিা ব্যাপ্যমানং কর্তা কারপানাং ব্যাপারধিতোপাধি- 

লক্ষণইতি ব্রিব্ধ ত্রিঃপ্রকারঃ কর্মসংগ্রহঃ সংগৃহ্যতে অন্মিম্িতি 

ংগ্রেহঃ কর্মণ:ঃ সংগ্রহঃ কন্মসংগ্রহঃ কম্ম এষু ছি তিষু সমবৈতি 

তেনাযং জিবিধঃ কম্মাসংগ্রাহ্ঃ । ১৮ । 

অথেধানীং ক্রিয়াকারকফলানাঁং সর্দসেষাং গুণাত্মবকত্বাৎ 

সত্বরজন্তমোগুণভেদ ত: বিবিধোভেদোবক্তব্যইতটারভ্যতে 

জ্ঞানং কর্ম চেতি। জ্ঞানং জাধতেনেনেতি কর্ম চ কন্ম ক্রিয়ান 



অষ্টীগশাধ্যায়।, ১৬১৯ 

সর্বভৃতেধু যৈৈকং ভাবমব্যস্বমীক্ষ্যতে । 
অবিভদ্তং বিভক্তেষু 'ভঞজ্ঞানং বিদ্ধি'সাত্বিকংং॥২০॥ 
পৃথকৃত্বেন তু যজজ্ঞানৎন্মানাভাবান্ পুর্থখ্িধান্। 
দ্বেতি সর্ব্বেষূ-ভৃততফু' তজ্জ্ঞানং-বিদ্ধি রাজসংণাহ১1 
কারকং পরিভাষিকষীপ্সিতমং কর্ম কর্ত। চ নির্বর্তকঃ ক্রিষাণাং 

, ক্রিধৈবাবধারণং গুণব্যতিরিক্তজাত্যন্তরাভাবপ্রঙ্র্শনার্থং গুণ- 
ভেদতঃ সন্বাদিতেদে নেত্যর্থঃ প্রোচ্যতে কথ্যতে গুণসংখ্যানে 

কাপিলে শাস্ত্রে কাপিলমপি গুণসংখ।ানং শান্তরস্তদরপি গুণ- 

'ভোক্তবিষয়ে প্রমাণমেব পরমার্থব্রদ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরু- 
ধ্যতে তথাপি তেহি কাপিল! গুণগৌণব্যাপারনিরূপণেহভিযুক্ত- 
ইতি তচ্ছান্তরমপি বক্ষ্যমাণার্থস্ত্যর্থেত্বেনোপাদীযতইতি ন 

বিরোধঃ। যথাবদ্যথান্যাঘং ষথাশাস্ত্রং শৃণু তান্যপি জ্ঞানা- 
দ্বীনি তত্ভেদজাতানি গুণতেদকৃতাদি শৃণু বক্ষ্যমাণেহর্থে মনঃ- 

সমাধিং কুর্কিত্যর্থ ॥ ১৯ ॥ 

জ্ঞানন্ত তু তাবৎ ত্রিধিধত্বমুচাতে সর্কবেতি । সর্বসৃতেষু 

অবাক্তাদিস্থাদিগ্কাবরান্তেধু ভূতেযু যেন জ্ঞানেনৈকং ভাবং 

বস্ততাবশকোবস্তধাচী একমাম্বন্িত্যর্ধঃ অব্যং ন বেতি 

্বাস্মবনা তন্ধর্্ণ। বা কুটগ্থং নিত্যমিত্যর্থঃ ইক্ষতে ধেন জানেন 

পম্ততি তঞ্চ ভাবমবিভক্ঞং প্রতিদেহৎ বিভক্কেযু দেহতেদেযু 
ন' বিভক্তং তদাস্মবস্ত ব্যোমবন্লিরস্তরমিত্যর্থঃ তৎ জ্ঞানং 

অদ্বৈতাস্মার্শনঃ সান্বিকৎ সম্যক দর্শনং বিদ্ভীতি ॥ ২ ॥ 

_ ঘানি দবৈতদর্শনান্যদম্যক তানি রাজসানি তামসানি চেতি ন 

সংসারোচ্ছিত্য়ে তবস্তি পৃথকেনেতি। পৃথক্েন তু ভেদেনু 
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যভ, কৃতস্মবদে কক্ষ কার্ষ্য সক্তমহৈতুকং | 
অতত্বার্থবদল্পঞ্চ ততামসমূদাহৃতং ॥ ২২ ॥ 

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্ধেষতঃ কৃতৎ । | 

অফলপ্রেপ্হ্থন। কর্ণ যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥ 

পৃথক সাক্ষাৎ প্রতিশরীরমন্যত্বেনষৎ জ্ঞানং নাঁনাতাবান্ 

ভিঙ্নানাত্মনঃ প্রকারান্ ভিন্ললক্ষপানিত্যর্থ:। বেত্ি বিজানাতি 

যৎকজ্ঞানং সর্বেধু ভূতেষু ভ্ঞানন্ত কতৃত্বাসস্তবাদ্যেন জ্ঞানেন 

বেত্ীত্যর্থঃ ॥২১ ॥ 

বত্বিতি । বত্ত জানং কৎদ্দবৎ সমস্তবৎ সর্ববিষষমিব এক- 

শ্মিন কার্ষেযদেহে বহিব্ব1 প্রাতমাদৌ। সক্তং এতাবানেবাত্মে- 
স্বরোব। নাভঃ পরমন্তীত যথখ। নগ্ক্ষপণকাদীনাং শবীরান্তর্ধা 
দেছপরিমাপে জীবজশ্বচরাবা পাষাণাদাবর্চাদিমাত্রং ইত্যেবং 

একন্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকং হেতুবর্জিসং অযুক্ধিকং নিগ্র- 
মাগকমতন্বাথবৎ অযথা তাথবদ্যথাভূতোহথত্ত্বার্থঃ সোহম্ত 

জেয়তূতোহন্তীতি তন্বাথবদ ততাথবদ হৈতুকত্বাদেবাল্পঞ্চাক্সবিষ- 

ষত্বার্দধকল্ত্ব] দা তত্তামসমুদাহতং তামাসানাং হি প্রাণিবামা- 

বিষেকিনামীদৃশৎ জ্ঞানং দৃষ্ততে ॥ ২২ 

অথ কর্ম্মণাং ব্রৈবিধামুচ্যতে নিষতমিতি | নিষতং নিত্যং 

সঙ্গরহিতমাসক্ষিবর্জদিতষরাগন্েযতঃ কৃতং রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষা- 
প্রযুক্ষেন চ কৃতং তদ্বিপরীতং কতমরাগছেষতঃ কৃতমফল 
প্রেপ্জুন। ফল প্রেপ্সীতি ফলপ্পেপ্স্থ: ফলভৃফ্ত্তত্বিপ্রীতে- 

নাফলপ্রেপ্ন্ুম। কত্র! কৃতং কর্ণ বত্বৎ সান্বিকমুচ্যতে | ৯৩ ॥ 
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যত্ত, কামে প্শ্ননা কন্মন সাহঙ্কা্জণঃ বা পুনঃ । 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥২৪॥ 

অনুবন্ধং ক্ষয় হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষৎ | 

যোহাদারভ্যতে রর্্ম যত্ততামলমুচ্যতে ॥২৫। 
মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্থিতঃ | 

যাত্বিতি। বত্ত, কামেপ্নুনা কর্মফল প্রেপ্যুনেত্যথঃ কন্ম 

সাহংকারেণেতি ন তত্বজ্জানাপেক্ষয়া কিং ভর্হি লৌকিক- 

শ্রোত্রিয়নিরহংকাধাপেক্ষয়া যোহি পরমার্থনিরহংকারআত্মবিন্ন 
তস্ত কামেপ্স্ুত্বব হলায়াপকতৃত্বগ্রাপ্তিরস্তি সান্বিকন্তাপি বর্ছ- 

গোহনাত্বিৎ সাহুংকারঃ কর্তী কিমুত রাজসতামনয়োর্পোকে- 

+ হ্নাস্থবিপপি শ্রোব্রিয়োনি রহংকারঃ উচ্যতে নিরহংকারোযোক্ং 

্রাহ্মণইতি তক্মাত্তদপেক্ষয়ৈব সাহংকারেণ বেত্যুক্তৎ পুনঃশঙ্দঃ 

পাদ পুরণার্থঃ ক্রিয়তে বনুলায়াসং কম্ম যহতায়াসেন নির্ব- 

ক্যাতে তত কম্ম রাজসমুদাঙগুতং॥ ২৪ ॥ 

অনুবন্ধীমিতি। অনুবন্ধ: পশ্চাভাবি যদ্বস্থ সোঁইনুব%- 

উচ্যতে তঙঞ্চান্ুবন্ধং ক্ষয়ং বশ্মিন কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে শক্তি- 

ক্ষরোহর্থক্ষয়োবা ল্তাত্তং ক্য়ং হিংসাং প্রাণিপীড়ঞ্চানপেক্ষ্য 

চি পৌরষং পুরুষকারং শরুোমীদং কর্ধ সমাপর়িতুমিত্যেব- 

মাস্সামধ্যং ইত্যেতান্ধনুবন্ধাদীস্তনপেক্ষ্য পৌরুযাস্তানি মোহা- 

দবিথেকতআরভ্যতে কর্ম বত তৎ তামসম্তমোনিরৃ্ধ 

মুঙ্যতে ॥২৫॥ 

মুক্তোতি । মুক্তসঙ্গোমুক্ত? পারত্যক্ক: সঙ্গোধেন সধুক্ধ 

সঙ্গোহনহ্বার্দী নাহছং বদনশীলো ধৃড্যুৎসাহসমসশ্থিতোধৃতিষ্ধারণঃ 
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সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্িকিষউব1রঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥২৬ 

রা গী কর্মফলপ্রেপ্হ লু'ন্ধোহিংসাত্াকেহওুচিঃ। 

হর্ষশোকাদ্িতঃ কর্তা রাজস$ পরিকীতিতঃ ॥২৭ ॥ 
অযুক্তঃ প্রাৰৃতঃ তু শঠোনৈহুতিকেইলসঃ। 
বিষাঁদী দীর্ঘসুত্রী চ কর্তা তামসউচ্যতে ॥ ২৮॥ 

সুৎসাহ মুদমনতযাভ্যাৎ সমান্বতঃ  সংযুভো ধৃত্যৎসাহ সমান্থিতঃ 

সিদ্ধ্য সন্ধ্যোঃ ক্রিমমাপন্ত কর্মপঃ ফলসিদ্ধাবসিক্থৌ। চ সিদ্ধ 

সিদ্ধেযাঃ নির্বিকারঃ চকবছং শান্গ্ুমাণপ্রযুদ্ত ফলরাগা দিনা 

যুক্তোষঃ জনির্কিকারউচ্য এবভভুতঃ কর্তা যঃ সঞ্াথক- 

উচ্যতে ॥ ২৬ ॥ 
. রাগাতি। রাগী রাগোস্তাস্তীতি রাগী কম্মফলপ্রেপ্স্থঃ 

কর্মৃফলার্থলু্ধঃ পরজ্রবোধু সঞ্জাততৃষ্ণঃ তীর্থাদে চ স্স্্রব্যা- 

পরিতঠাগী হিংসাত্মকঃ পরপাড়কন্ব ভাব; অগুচির্ধান্থাস্তঃ 

শৌচবর্জিতাহধশোকা নত: ইট্টপ্রাপ্তী হর্ষোহনিষ্টপ্রাপ্তাবিষ্ট 

বয়েগেচ শোকস্তাঙ্যাং হর্যশাকান্াং সমন্বিত; সংযুদ্ধঃ 

তত্তৈব চ কর্মাণঃ সম্পত্তিবিপত্ত্যোত্্যশোকৌ স্তাতাং তাভ্যাং 

সমদ্থিতঃ সংযুক্তাষঃ কর্তা! সরাজসঃ পরিকীতিতঃ ॥ ২৭॥ 

ধু ক্তইতি। অযুক্কোইসমাহিত: প্রাক তোত্যস্তাসংঘ্কত- 

বুদ্ধিঃ গ্রক্কতিপরবশোবালিশঃ স্তব্ধোদগুবৎ ন নমাত কশ্ৈ- 

চিচ্ছঠ; মাবাব? শাঁকিগুহনকাগী মায়াবানসৈঃস্কতকঃ পরবৃদধি 
চ্ছেদনপরঃ অলসোহগুবৃতিশীকঃ বর্তবোদাপ বিষাদী অর্কদ। 

* অবসন্পগ্থভাষঃ দীর্থনুত্রী কর্তব্যানাং দীর্ঘ এসারণাং সক্ক্ঘানন্ 

দ্ব্ধাব বদদ্যশোবা বর্তব্যং ভআআসন1, ন$ করো তি চ ষশ্চৈ- 
বস্তুতঃ সকর্ত! তামসউচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 
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বুদ্ধের্ভেদং ধুতৈশ্চৈব গুণতস্ত্রিষিধৎ শৃপু। 
প্রোচ্যযানমশেষেণ পথকৃত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃতি্।কীর্য্ে ভয়াভয়ে | 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ য। বেতি বুদ্ধি: স। পার্থ সাত্বিকী ॥৩০ 

যয়! ধন্মমধন্্মধ কার্ষঞাকার্যযমেব চ। 

অযথা বৎ প্রজ্গানাতি বৃদ্ধি; সা পার্থ রাজপী ॥৩১॥ 

বুদ্ধের্ভেদমিতি । বুদ্ধের্তেদৎ ব্বৃতেশ্চৈব ভেদং গুণতঃ 
সুবাদিগুণতঃ ভ্রিবিধং শৃণিতি লৃরোপন্যানঃ প্রোচ্যমানং 
কথ্যমানমশেষেণ নিরবশেষতোযথাবৎ পৃণকৃত্বেন বিবেকতো- 

ধনঞ্জর দিগবিজরে মাহ্ষং নৈঞঞ্চ প্রহৃতং ধনং জনতি নাসৌ 
ধনঞ্জয়োইর্জনঃ ॥ ২৯ ॥ 

প্রবৃত্তিষ্চেতি। প্রবৃতিষ্ণ প্রবৃত্তি প্রবর্তনং রি কর্ধ- 

মার্শ: নিবৃত্তিধ্জ নিবৃত্বিমোক্ষহেতুঃ সঙ্গ্যাসমার্গঃ বন্ধমোক্ষ- 

সমানবাকাত্বাৎ প্রত্নান্তনিবুত্তা কর্খসন্নালমার্গহাবিত্যাবগম্যতে 

অথব। কার্ধ্যাকার্ধে বিহিতপ্রতিবিন্ধে পৌকিকে বা শাঙ্- 

বুদ্ধে্ব! কর্তব্যাকর্তবে' করণাঁকরণে ইত্যেতৎকন্ত দেশকালা- 

দাপেক্ষয়া বিজানাতি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং কর্মণাৎ ভয়াভয়ে বিতে- 
ত্যন্মাদিতি ভয়স্তদ্বিপরীতমভর়ং ভয়ঞ্াভর়ঞ্চ তয়াভয়ে দৃষ্টাদৃ 
যোর্য়াজগ্রয়ো: কারণে ইন্যর্থঃ বন্ধং সহেতুকং যোক্ষধ 
রে ব। বেত্তি বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সান্বিকী তত্র 

ং বুদ্ধেবৃনবৃদ্ধিত্ত বৃত্তিমতী রা বৃতিবিশেষ এৰ 
চা ॥ ৩০ 1 

বয়েতি। * যর! ধর্ধ শারতোদিতং অধর্শর্থ প্রভিযিদ্ধং , 



৩ ঈমন্তগ বাগাতা। 

অধশ্মং ধন্মমিতি য| মন্যতে. তমসাবৃতা। ৷ 

সব্বার্থান্ বিপরাতাংশ্চ বৃদ্ধি; স। পার্থ তামসী ॥৩২। 

ত্য যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাট্াক্য়াঃ। 
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধূতিঃ স। পার্থ সাত্তবিকী ॥৩৩| 

যয়। তু ধণ্নকামার্থান্ ধৃত! ধারঘ্নতেহর্জ,ন | 

প্রলঙ্গেন ফলাকাঙ্কা ধৃতিঃ স! পার্থ রাজপা ॥৩৪॥ 

কার্ধ,ঞাকার্ধ্যমের চ পুর্বোক্কে এব কার্ধাকার্স্যে অবথাবন্ন 

যথাবৎ জর্বতো। নির্থধেন প্রজানাতি যা বুদ্ধিঃ সা পার্থ 

রাজসী ॥ ৩১ ॥ 

অধর্শমৈতি । অধন্শং প্রতিষি্ং ধর্মং বিহিতমিতি যা 

মন্যতে জানাতি তমসাবৃতা৷ সতী সর্বার্থান্ সর্বানেব জ্ঞেয় 

পদার্থান্বিপরাতানেব জানাতি বুদ্ধি; সা পার্থ তামদী ॥ ৩২ ॥ 

প্ত্যেতি। ধত্যা যয়াহবাভিচারিপ্যেত বাবছিতেন স্ধন্ধঃ 

ধারযতে কিং মন:ঃপ্রাণেক্ট্রিষক্রিযাঃ মনশ্চ* প্রাণাশ্চেক্ত্িয়াণি 

তেষাং ক্রিয়াশ্চেষ্টান্তা উচ্ছান্ত্রমার্গ প্রবৃত্তিধা রয়ভি ধৃত্যাতি 

ধার্্যমাণান্ু চ্ছন্ত্রমার্গবিষয়াভবস্তি। যোগেনেতি যোগেন সঙ্গা 

ধানেনাবাভিচারিণা। নিত্যমমাধানানুগতক্বেত্যর্ঃ এতদ্ুক্ং 

ভবত্যব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্িয়ক্রিয়াঃ ধার্ধযমাণা- 

যোগেন ধারষ ভীতি যৈব লক্ষণু! ধবতিঃ পার্থ সাত্বিকী 4 

*« য্যেতি। যধা তু ধর্মকামার্থন ধর্মমশ্চ কামশ্চার্থচ তে 

ধর্্মকামার্থা;. তান ধর্বামার্থান ধৃত্যা যব! ধারধতে ষনাদ 

নিত্য কর্তধ্য রূপানেব ধারয়তে হে অর্ধান! প্রনগেন ঘর যন 



অষাদশাধ্যাখ ৩২৫ 

যয়। স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদৎ সদমেৰ চ। 

ন বিমুঞ্চতি দুল্মেধ। ধুতিঃ না তাষমী মত 1৩৫1 
স্বখং 'ত্বদানীং ব্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ধভ | 
অভ্যাপান্রমতে যন্ত্র ছুঃথাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬। 

যত্তদশ্ট্রে বিষমিব পরিণাস্ষেহমৃতোপমং । 

তৎস্থখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রলাদজং ॥৩৭॥ 

ধন্াদেধণারপপ্রসঙ্গন্তেন তেন প্রনঙ্গেন ফলাকাজ্ণী চ ভবতি 

যঃ পুরুষঃ তন্ত বৃতির্ষ। সাপার্থ রাজনী । ৩৪। 

যযেতি। যষ। স্বপ্রং নিদ্রাম্তবননাশং শোকৎ সন্তাপং বিষাদ 

বসাদং বিষঞ্জবদনতাং মদং বিষয়সেবাং আত্মনোবহমন্যমানো 

মতাইব মদমেব চ মনলি নিতে কর্তব্যরূপতত! কুব্বশ্ন 
বিমুঞ্চতি ধারযতোব চর্দেধ।ঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুযোযস্তন্ত ধতিযা 

সা তাষসী মতা । ৩৫। 

গুপভে দন ক্রিয়াণাং কারকাপাঞ্চু ত্রিধা! ভেনউক্তোথেদানীং 

ফলন্ত স্থুথন্ঠ ভ্রিবিধোভেদউচ্যতে স্ুখমিতি ৷ সুখনস্ক ইদানীং 

ত্রিবিধং শ্রণু সমাধানং কুর্বিতোতন্মে মম ভরতর্যভ জতণসাৎ 

পরিচযণ্দাবৃত্তেঃ রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে ত্র যন্মিন হ্খাম্তবে 

£তথাস্তঞ্চ ভ্ঃখাবসানং ঃখোপশমঞ্চ নিগচ্ছতি নিশ্চযেন 

প্রাপ্পোতি : ৩৬। 

ব্টিতি। টযৎ স্ুখমগ্রে পূর্বং প্রথম সরিপাতে জ্ঞান বৈরাগ্য 

ধ্াানপম!ধ্যারস্তে ্যন্তাধাসপুৰব কন্বাদ্িবমব দুঃবাস্কং ভবতি 

পরিণামে জানবৈনগ্যাদিপ রপাকঙ্জ: স্থবমমতো পগন্তং সুধং 

সাবিকং পোক্ত; বিদ্বদ্থিবা গ্বনোবুধিবা মবুদ্ধে: গ্রসাদোনৈর্শয 



৩২৬ শ্রীমন্তগধাগাঁতা | 

বিষয়েক্দ্রিরসংযো গাদ্যত্তদগ্রেহস্বতোপমং। 

পর্জিপামে বিষষিব তত্হখং রাজসং স্তৃতৎ ॥৯৮1 

যদগ্রে চানুবদ্ধে চ স্থখং মোহনমাক্মনঃ | 

নিদ্রালম্তপ্রমাদ্দোনধং তত্ভতামসমুদাহৃতং ॥৩৯ | 

ন তদস্তি পৃথিষ্যগং বা দির্ি দেবেষু বা পুনঃ 

সত্বং গ্ররৃতিতৈরুক্তং বদেভিঃ স্যাভ্রিভিপৈ2 08০ 

সপিলবৎ স্বচ্ছত। চ্তোজাতমা স্ব বুদ্ধি বিষয়। বাত্মা বলম্বন| বুদ্ধি- 
রাত্মবৃদ্ধিন্তৎপ্রদাদে প্রকর্ধান্া জাতমিত্যেতত্বন্মাৎ সাত্বিক 
তন্মতং | ও৭। 

বিষয়েতি। বিষযোন্্রসংযোগাদ্যৎ স্ুখং জাযতে প্রথমং 

প্রথমঞ্ষণে হমুতোপমমমৃতসমং পরিপামে বিষমিৰ বলবীর্ধ্যরূপ- 

প্রজ্ঞাষেধাঞ্নোৎসাহহানিহেতুত্বা দন তজ্দ নিতনরকা দিছেতুত্বাচ্চ 

পারণামে তছুপভোগবিপরিণামান্তে বিধমিব তৎ স্কখং রাঞ্জলং 

স্মৃতং। ৩৮ । 

ষষ্ধগ্রে ছেতি ষ্দগ্রে চাগ্ছবন্ধে চাবনানোত্তরকালে চ স্ুখং 

মোককরমাস্মনোনিদ্রালন্ত প্রমাধদোথং নিদ্ব। চালন্তঞ্চু প্রমাদশ্চ 

তেত্যঃ লমুত্তিষ্ঠতাতি পিভ্রালন্ত প্রমাদোখস্ত জামসমুদ[হ তং | ৩৯ 

অথেদানীং প্রকরপোপসংহারার্৫থঃ গ্লোকআরত্যতে নেতি। 

ন তদন্তি তম্নান্তি পৃথিব্যাং বা মন্ুুষ্যাদি সন্বং প্রাণিজ তমন্ত- 

হ্প্রাণিজাতং দিবি দেবেবু রা পুনঃ সত্বং গুকৃতিঞ্জৈঃ প্রকৃতি- 

তোকাতৈরেভিন্ত্িতিপৈ: সত্বাদিভির্শ্কং পরিত্যক্তং যৎ 

াদক্ধবে তদক্কীতি পূর্বে যন্বধঃ | সর্ধঃ সংসারঃ ক্রিয়া 

কারককণ€কণ; দহংনগ্তমোগুণাস্বকোংবিদ্টাপরিকলি ভং সমু 



বউাদশাধ্যান়। ৩২৭ 

ব্রাঙ্মণক্ষভ্রিয়বিশাং শুষ্্াণাঞ্চ পরস্তপ । 

কর্্াণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগৈই ॥৪১॥ 
লোহনর্থউত্তঃ বুক্ষরূপকপরিকল্পনতয়। চৌ্ধমূলমিত্যাদির! তঞ্চা- 

সঙ্গশস্ত্রেণ দুঢ়েন চ্ছিত্ব! ততঃ পদস্তৎ পরিম্র্গিতব্যমিতি চোক্তং 
তত্র চ সর্বন্ত ত্রিগণাত্মত্বাৎ সংসারকারপনিবৃত্ত্ূপপত্বৌ প্রাপ্তা- 
মাং যথা তক্লিবৃতিঃ স্তাতৃথা! বক্তব'ং সর্বশ্চ গীতান্ত্রার্থ উপসং- 

হর্ভব্যএতাধানেৰ চ সর্বাবেদঃ স্মৃত্যর্থস্চ ॥ ৪*॥ 

পুরু ষাথমিচ্ছভিরমষ্ঠেয়ইত্যেবকথং ত্রান্ধণক্ষভিয়বিশামিত্যা- 

দিরার্ক্ক্যতে ত্রাজ্ধণেতি। ব্রাহ্ণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশচ বিশশ্চ 

্রাঙ্কণক্ষাত্রয়বিশস্তেষাং ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়াৰশাং শুদ্রাণাঞ্চ শুভ্রাপাম- 

সম1সকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদেনাধিকারাৎ ছে গরস্তপ 

কর্দাশি প্রবিভক্কানীতরতরবিভাগেন ব্যবস্থাণিতানি, কেন 

স্বভাবপ্রভ বৈ৭ৈঃ স্বভাবজীশ্বরন্ত প্রকৃতিঃ অজিগুপাস্থিক 
মাস! সা প্রতবঙ্গেবাং গুপানাং তে স্বভাব প্রস্বাত্তৈ শমা- 

দীনি কর্ম্মাণি প্রভিক্তানি ব্রাঙ্গণাদীনামথ বা ব্রাণম্বভাবন্ত 

সত্বগুপপ্রভব কারথং তথ! ক্ষত্রিয়ম্বগাবন্ত সন্বোপসর্জন ং 

রজঃগ্রতবঃ বৈশ্তত্বভাবস্ত তমউপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ শুগ্্র- 
স্বভাবন্ত রজ্জঃউপসর্জনং তমঃগ্রভবঃ প্রশান্ত বর্ষোযহামৃদন্বতাব- 
দর্শনাচ্চতূর্ণাং। জ্বখব৷ অন্মাস্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাশিনাং প্র্তমান- 

জন্মনি স্বকার্য্যাতিমুখত্বেনাতিব্যক্কঃ আ্বগ্তাবঃ সগ্রন্ধবোষেষাং 

খণুন্ন্তে স্বভাবপ্রততবাগুগাঃ গুঞপ্রাহুর্ভাবন্য নিঃকারণত্বান্ু- 

পপত্তেঃ স্বভাব; কায়ণমিতি করপাৰিখেষোপাদানাং এবং 

স্ব্তাবপ্রভবৈঃ প্রকৃতিগ্রভবৈঃ সব্বরন্বভতমোভিগড“পৈঃ স্বকার্ধ্যা- 
সুরূপেণ শমাদীনি কর্মাণি প্রবিভক্তানি, নহু শাস্প্রবিজানি , 



৬২৮ শ্রী ঈবাদখত1। 

শমো দমজ্তপঃ শেচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ | 

জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যৎ ব্রহ্মকশ্মন স্বভাবজং ॥৪২॥ 

শৌর্যং তেজোধৃতির্দাক্ষাং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং | 

দ্ানমীশ্বরভাবশ্ঠ ক্ষত্রকন্ম্ন স্ভাবজৎ ॥৪৩ । 

কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যৎ বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং | 

শাঙ্গেণ বিহিভানি ব্রহ্গণাঁদীনাং সমান্দীনি কশ্মীণি কথমুচাতে 

সম্বাদিগুণপ্রবিভক্কানীতি নৈষযদোষঃ শাস্ত্েনাপি ব্রাহ্গণাদীনাং 

শত্বাদিগুণবিশেষাপেয়ৈব শমাদীনি কর্্মীণি প্রবিষ্স্তানি ন 

গুণাননপেক্ষয়েতি শাস্ত্রপ্রযিভক্তান্তপি কর্মাণি গুণ প্রবিভক্তা- 

নীতাচাতে ॥ ৪১ ॥ 
কানি.পুনস্তানি কর্্মাণ তুচ্যতে শমইতি। শমোদমশ্চ যৎ1 

ব্যাখ্যা তাণোতগোযতোক্ং *রীরাদি শৌচৎ ব্যাখ্যাতং জ্গাস্তঃ 

ক্ষমা আর্জবং খভুতৈব চ জ্ঞানং বিজ্ঞানং আন্তিকাৎ অস্তিভাষ: 

শরদ্ধধানতা পরমার্থেযু আগধার্থেষু ব্রহ্মকম্ম ব্রাহ্মণজাতেং কর্ম 

পরক্ষকর্্ম স্বভাবপ্রভাবৈগটৈঃ প্রবিতত্রীনীতি ত'দবোক্তং 

স্বভাবদ্দগমিতি ॥ ৪২ ॥ 

(শৌর্যষিতি। শৌধ্যং শূরস্য ভাবস্তেজঃ প্রাগল্ভ্যং ঘ্বৃতি- 
ধধারণং সর্বাবস্থাস্বনবসাদোভবতি বধ! ধৃত্যোতৃন্ভিতগ্ত দ্বাঞ্্যং 

দক্ষন্ত ভাবঃ সংসা৷ প্রত্যুৎপন্নেষু কার্যযেব্যামোহেন প্রবৃত্তিযুদধে 

চাপ্যপলায়ন মপরান্মুখীভাবঃ শক্রভ্যঃ দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা 
ঈশ্বরন্ত ভাব: প্রতৃশক্তি গ্রকটীকরণমীযিতব্যান্ প্রতি ক্ষাত্রং কর্ণ 
ক্ষরেয়জাতের্বিহিতং কর্পুক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজং ॥ ৪৩ ॥ 

কৃষীতি। কষিগোরক্ষ্যবাণিভ্যং কৃষিশ্চ গোরক্ষঞ্চ বাণিজ্যঞ্চ 



অষ্টাদশাধ্যায ২৯ 

পরিচর্য্যাজ্বকং- কর্ম শুদ্রস্যাপি স্বভাঁবজৎ 8884 

স্বেন্বে কর্মপাভিরতঃ সংসিদ্ধিং' ল্ভতে নরঃ | - 

স্বকর্মীনিরতঃ সিদ্ধিইষথ। বিন্দতি তচ্ছণু ॥8৫ ॥ 
যতঃ প্রবৃত্তি্ভতানাং যেন সর্বমিদং ততং। 

স্বর্ণ তমভার্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬| 

কষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং কৃষির মের্বিলেখনং গাং রক্ষতীতি গোর- 

ক্ষল্তভাবোগোরক্ষ্যং পশুপাল্যং বাণিজ্যৎ বণিকর্ধ ক্রয়বিক্রয়াদি 

লক্ষণং বৈশ্তকর্দম বৈশ্বজাতেঃ কর্ন বৈশ্য কর্ম স্বভাবজৎ পরিচর্যা” 

ত্বকং গুশ্রযান্থভাবং কর্ম্ম শুদ্রস্তাপি স্বভাবজং ॥ ৪৪ ॥ 

এতেষাং জাতিবিহিতানাং কর্াণাং সম্যগন্থঠিতানাৎ স্বর্গ- 

প্রাপ্তিঃ ফলং স্বভাবতঃ বর্ণাশ্রমা দয়া শ্চ স্বকর্মমনিষ্ঠাঃ পেত্য কর্ম- 
ফলমন্তৃভূয় তভঃ শেষেণ বিশি্দেশজাতিকুলধর্ীযুঃক্রতবৃত্ বিত্ত- 

স্থখমেধসোজন্ম প্রতিপদ্যন্তে ইত্যাদি স্বতিভ্ঃ পুরাণে চ বর্ণনা- 

মাশ্রমাণাঞ্চ লোকফলভেদবিশেষম্মরণাৎ কারণাস্তরাত্বিদং বক্ষ্য- 

মাণং ফলং শৃণু “ন্বস্বেইতি' স্বযে শ্বে যথে।ক্ঃক্ষপভেজে বর্প্ণা- 

ভিরতন্তৎপরঃ সংসিদ্ধিং স্বকর্ম্ানুষ্ঠানাদগুদ্ধিক্ষয়ে সভি কারে 

যাণাং জানাধিষ্ঠানষোগ্যতা। লক্ষণাং সংসাদ্ধং লভতে প্রাপ্পোতি 

নবোধিক্কতঃ পুরুষঃ কিং স্বকর্মানুষ্ঠানাদেব সাঙ্গাৎ সংসিদ্ধিং ন 
কথং তরি সকর্শনি রত: সিদ্ধিং ষথ! যেন প্রকারেণ বিন্দতি 
তচ্ছৎগু॥ ৪৫ ॥ 

যতইতি। যতোষস্থাৎ প্রবৃত্তিকৎপত্তিশ্চেষ্টা ব। যস্মাদত্তর্যা- 

মিনঈশ্বরাৎ ভূপ্তানাং প্রাণিনাং স্তাৎ যেনেশ্বরেপ সর্বমিদং ততং 

জগঘ্যাপ্তং স্বকর্্মপা পূর্বে ক্তেন” প্রতিবর্ণস্তমীশ্বরমভ)চচ 7 পৃজ- 



* ৩৩ 'জীমন্তগবাগীঁত।। 

প্রেয়াম্ শ্বধর্দোবিগুণ? পর়ধন্মাত স্বুষ্টিতাৎ । 
স্বভীবর্সিয়তংক্ষর্ণ্ম কুর্ধবন্নাপ্োতিতকিলিষং 718৭ 

সহজং'কর্্কৌস্তেয় 'স্দোষসসপি ন ত্যজেৎ। 
সর্ববারস্তাহি দোষেণ ধূমেনাগ্রিদ্িবারৃতাঃবা৪৮॥ 

যিত্বারাধ্যং কেবলং জ্ঞানানিষ্টাধোগাতালক্ষণাং সিদ্ধিং বিন্দাত 

মানবোমহুষ্যঃ | ৪৬ ॥ 
যতএবষযতঃ শ্রেমানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশম্ততরত শ্বোধন্ঃ 

পবন : বিগুণোশীত্যপিশবোপ্রষ্টব্যঃ ' পরধর্্মাৎ দ্ন্ৃতিতাৎ 

স্বত্তাবনিয়তং স্বভাবেন নিয়তং যছুকং স্বভাব্জমিতি তদেবোক্তং 

' গ্কতাবনিয়তমিত্তি যথা বিষজাতস্তয ইব কৃমেঃ বিষং ন দৌষ- 

ফরং তথ। স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বনীপ্লোতি কিন্বিযং পাপং 

: স্বাদ্বিনিয়তং কর্ম কুর্বাণোবিষজাতইত কৃমিং কি্িষং নাপো- 

'ভীত্যুক্তং ॥ ৪৭ ॥ 

পরধর্মশ্চ ভয়াধহইত্যানাস্জ্তশচ ন হি কশ্চিৎ ক্ষপমপ্য- 

' কম্মরুত্তিষ্ঠতীত্যতঃ সহজ্ধমিতি। সহজং সহ 'জন্মনৈবোৎপন়ং 

*সইজং কিং তৎ"কর্্ম কৌন্তেয় 'সদোবমপি অিগুবৃত্ধাক্ন ত্যজেৎ 

" ঈর্ধণরস্তাআরভ্যন্তইত্যারভাঃ “সর্বকর্্মাণীত্যেতৎ " শ্রুকরণাৎ 

"ঘঃ ধিশ্চিদারস্ত শবধর্শঃ প্রধর্শাশ্চ তে সর্বে সদৌষাঃ: ছি 

' ঘণ্পাজিগুণাত্বকত্বমত্র হেতুঃ ্রগুণাত্তবকত্বার্দোষেণ ধৃমেন 
মহজেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ সহজন্ত কর্মণঃ স্বধর্মাখ্যন্ত' পরিত্যাগেন 

পর্রধর্মাচুষ্ঠানেপি দোষাৎ নৈবমুচ্যতে ভয়াবহশ্চ পরধর্থঃ ন্ চ 

শক্যতেইশেষতন্ত্যক্ত,মজ্ঞেন কর্খ্ববত! তন্মান্ন ত্যজেদিত্যর্থী 

''কিমশৈষতন্ত্যক্,মশইং কর্মেতি ন ত্যজেৎ কিং বা সহ্জন্ত 



“খর্ধাদি]ায়। ৩৩১ 

কর্শশতযাণে দোষোভবভীতি। কিঞ্াতোধর্দি তাবগশেষত- 

' প্ত্যক্যশকামিতি ন 'ত্যাজযং সহজং "ক শোবস্তহ'শেষত- 
স্যাগ গুণএব শ্ঠার্ধিতি সিন্ধং ভবতি পত্যমেবশে বতক্তা।গএ ব 

নৌপপদ্যতইতি চে কিং নিত্যগ্রচপিতাত্মকঃ  পু্যোধথ। 

সাধ্যানাং গপাঃ কিন্বা। ক্রিয়ৈব কারকং ঘথা বৌন্কানাং পঞ্চ- 

সন্ধাঃ ক্ষণপ্রদ্ধং সিনঃ উভয়থাপি কর্মনোশেষতন্তাগোন ভব 

ভ্যর্ঁপ ভৃতীয়োপি পক্ষোযদা করোতি তদা সক্তিন্নং বস্ত যদা 

নকরোতি তদা সক্রিয্ং বস্তু যদ ন করোতি তদ। নিঃক্রিয়ং 

 বন্ত তদেৰ তত্রৈবং সতি শকাং কর্মাশেষতত্যত্তক,ং অযং ্ন্মিন্ 

তৃতীয়ে পক্ষে বিশেষোন নিত্যগ্রচলিতং ধস্ত নাপি ক্রিয়ৈব 
কারকং কিং'তহি" ব্যবস্থিতে দ্রব্যেহবিদ্যমানা ' ক্রিকোথপদ্যতে 

বিদামানা চ বিনশ্যতি। ওুদ্ধহ এঁধ্যং শক্তিমধবতিষ্টর্ভইতি' এব- 

মাহঃ কাণাদাম্তদেব চ কারকমিত্য শ্মিন পক্ষে কোদৌবিইন্ায়- 

মেব তু দৌষষতন্ব াগবতং মতমিদং কথং জ্ঞানে যততমাহ 

ভগবাক্াসতবিদ্যতে তাবইত্যাদি কাণার্দাদীনাং হাসতোভাবঃ 

সতশ্চাভাবইতীদঃ মতমভাগবতত্বেপি ' ষ্ঠাক্ববন্ধে 'কোদৌোধই তি 

চেছচ্যতে দোষবত্বিদং 'সর্বপ্রমাণবিনোধাৎ কখং ঘদি তাব- 

দ্বণুকাদি ভ্রব্যং প্রাগুৎপত্তেরত্যন্তমেবাসহৎপর়ঞ্চ 'স্থিতং' ক্চিৎ 

কালং পুনরত্যস্তমেবাসত্বমাপদ্্যতে তথ। চ সত্যসদেব সজ্জায়তে 

'অঙাবভাধভবতি ভাবশ্চাতইতি তত্রোভাবজায়মানঃ প্রা্ডংগত্ে। 

'শশ্বিযাণকল্পঃ সমবাধ্যসমবারিনিমিতাধ্যং কাক়ণমপেক্ষ্য. জারত- 

ইতি। নঠৈবমভাবউতপদ্যতে কারণহণাপেক্ষতইতি শক্যং 

বক্তমসতাং শশবিমাপাদীমামদর্শনাত্াবাত্বকাশ্চেৎ 'খটাদয়উৎ- 

পদ্যমানাঃ , কিঞ্দিভিব্যক্রিমাত্রে কারণমপেক্ষোতপদ্যন্তইতি 



৩৩২ শ্রীস্তগবগগীত: 

২ প্রতিপত্ত,ং কিঞ্চ অসতশ্চ সন্ভাবে সতশ্চাসস্তভাবে ন 

কচিতপ্রমাপএ্মেয়ব্যবহারেষু বিশ্বাসঃ কস্তচিৎ স্তাৎ সৎ সদেঝ।- 

সদসদ্ষেবতি নিশ্চয়ানুপপত্তেঃ কিঞ্চোৎপদ্যতইতি দ্ব্যণুকাদে- 
ব্যক্ত স্বকারপসতাসন্বস্ভমাহ প্রাগুৎপত্তেশ্চানৎ পশ্চাৎ 

স্বকারণব্যাগারমপেক্ষ্য স্বকারণৈঃ পরমাণুতিঃ সত্তয়া চ সমবায় 

লক্ষগ্রেন সৎকারত্বন্ধেন সম্বধ্যতে সম্বন্ধং সৎ কারণসমবেতং সনৃ 

ভবতি তত্র বক্তব্যং কথমসতঃ সতকাবণং ভবেৎ সন্বন্ধোবা 

কেনচিৎ। নহি বন্ধ্যাপুত্রস্ত সত্ভাসম্বদ্ধোা কারণং বা কেনাচিৎ 

গ্রমাণতঃ কল্পয়িতুং শক্যং নন নৈবং বৈশেষিকৈরভাবস্ত সন্বস্ধঃ 
কল্পাতে দ্বগুকাদীনাং হি ভ্রব্যাণাং স্বকারণেন সমবায়লক্ষণঃ 

সতামেবোচ্যতে ইতি ন জন্বন্ধাৎ প্রাকৃসত্তানভ্যুপমান্নহি 

বৈশেষিকৈঃ কুলালদণ্চক্রাদিব্যাপারাৎ প্রাক ঘটাদীনামন্তিত্ব- 
মিষ্যতে ন' চ সুদ্দএব ঘটাদ্যাকারপাপ্তরিমিচ্ছাস্ত ততশ্চাসতএব 

সম্বন্ধঃ পারিশেষ্যাদিষ্টোভবতি নম্বসতেইপি সমবায়লক্ষণঃ 

সম্বন্ধোন বিরুদ্ধঃ ন বন্ধ্যাপুজাদীনামদর্শনাৎ ঘটাদ্বিরেব প্রাগ- 

ভাবন্ত প্নকারণসন্বন্ধোভবতি ন বন্ধ্যাপুথাদেরভাবন্ত্য তুল্যত্বে- 
হপীতি বিশেষোইভাবস্ত বক্তব্য; একস্তাভাবোদ্বয়োরভাবঃ 

সর্বস্তাভাবঃ গ্রাগতবঃ প্র্বংসাভাবইতরে তরাভাবহত্যন্তাবইতি 

লক্ষণতোন কেনচিদ্বিশেযোদর্শয়িতুং শক্যঃ অসতি চ বিশেষে 

ঘটন্ক গ্রাগভাবএব কুলালকারণেনদি ভির্থটাভাঁবমাপদ্যতে সম্বধ্যতে 

চ ভাবেন কপালাক্ষোন সর্বব্যাবহারযোগ্যশ্চ ভবতি নন্ু ঘট- 

স্যৈৰ প্রধবংসাভাবোহভাবন্বে সত্যপীতি প্রধ্বংসাদ্যভাবান।ং 
ন কচিন্ব্যবহারযোগ্যত্বং প্রাগতাবস্যৈৰ হ্থযণুকা (দিড্রব্যাধ্যস্যোৎ- 

পাঙগিব)বহারাহত্বমিত্যেতদসমঞ্জসমতা বস্বাবিশেষাদত্যস্তপ্রধবংসা- 



অন্্শাধ্যায়। ৩৩৩ 

প্রসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মািবিগতম্পৃহঃ। 
ভাবয়েরিব নম্থু নৈবাম্মাতিঃ প্রাগতভাবস্য ভাবাপত্তিক্ষচ্যন্তে কিং 

তর্হি ভাবসৈব হি ভাষাপত্বির্যথা ঘটস্য ঘটাপত্তিঃ পটন্ত পটা- 

পত্তিঃ এতদ্যভাবস্ত ভাবাপত্তিবদেষ প্রমাপবিরুদ্ধং সাঙ্খযপ্যাপি 

যঃ পরিণামপক্ষং সোপ্যপুক্বধন্মোৎপত্বিবিনাশাঙ্গীকরাঘৈশেষিফ- 

পক্ষা্ন বিশিষ্যতে২তিব্যক্তিতিরোভাবাঙ্গী করণেপ্যতিব্যক্ষিতিরো- 

ভাঁবযোর্কিদ্যমাননিরূপণে পুর্ববদেব প্রমাণবিরোধঃ এতেন 

কারণস্তৈব সংস্থানমুৎপত্ত্যাদীত্যেতদপ্াযু্ং পারিশেষ্যাৎ 

সদ্দেকমেব বন্ববিদ্যযোত্পত্ভতিবিনাশাদিধন্মৈরনেকধ। বিকল্প্যত- 

ইতীদং ভাগবতৎ মনমুক্তং নাসতোবিদ্যতে ভাবংত্যন্মিন্ 
শ্লোকে সবপ্রত্যযস্তাব্যভিচারারাৎ ব্যভিচারাচ্চেতরেযামিতি । 

কখং তর্হিআত্মনোহবিক্রিষত্বেনাশেষতঃ কর্মপত্ত্যাগোনোপ- 

পদ্যতইতি বদি বস্ত্রভৃতাগুণাঃ যদি বা অবিদ্যকল্পিতাস্তদ্ধন্ কর্ম 
তদা ত্বন্যব্ধ্যাধ্যারোপিতমেবত্যবিদ্বাপ্ন ছি কশ্চিৎ ক্ষণনপ্যশেষ- 

তন্ত্যক্ত,ং শরুোতীতূক্কং বিধ্বাংস্ত পুনর্বিদ্যধাহবিদ্যাযাং শক 

ত্যেবাশেষতঃ কর্ম পারত্যক্ত,ং অবিদ্যাইধ্যারে।পিতন্ত শেষান্থ- 

পপত্তেঃ নহি তোমারকদৃষ্টযাহধ্যারোপিতন্ত দবিচজ্জাদেস্তিমিরাপ- 

গমে শেষোহবতিষ্টতএবঞ্ সতীদং বচনমুপপন্নং সর্বকর্মাণি 

মনসেত্যাদি তবে স্বে কর্ণ্যভিতরতঃ সংসাদ্ধং লভতে নরঃ 

স্বকর্ম্শ! তমভ্যর্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানযইতি চ 1 ৪৮॥ 

“যা চ কর্মজা সিদ্ধিরুক্ত। শ্ভাননিষ্ঠ। ফোগ্যালক্ষণা তন্যাঃ 

ফলভৃতা নৈষকর্মযসিদ্ধিজ্াননিষ্ঠালক্ষণাবক্তব্যেতি গ্লোকআর- 

ভ্যতে । অসক্তবুদ্ধিরসক্ত। সঙ্গরহিত। বুদ্ধিরস্তকরণং যা 

সোহইসক্ত বুদ্ধঃ সর্ব পুনস্বারাদিষু আশক্তিনিমিত্েযু জিতাক্স। 



৩৩৪ ্ীব্তগবদদীতা। 

নৈ র্ম্যবিদ্ধিং পরাজীং সম্যাসেনাধিগচ্ছতি 1৪৯1 
সিদ্ধি প্রাপ্তোষথা ব্রহ্গ তথাগ্সোতি নিবৌধ মে। 

সমাসেনৈব কৌস্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য য। পরা! ॥৫০। 

জিতোবশীকৃতআত্মা অন্তকরণং যন্ড সন্রিতাত্বা বিগত! স্পৃহা 

তৃফ! দেহজীবিততোগেষু যন্মাৎসবিগতম্পৃহোবএবভভূত আত্মজ্ঞঃ 
সনৈক্ষদ্ম্যযিদ্ধিং গভানি কর্্দাণি যন্মান্িক্ষযত্রক্ষাআ্সঙ্গোধাৎ 

সনিঃকর্া তস্ত ভাঁবোনৈঘন্খ্যং তৎ সিদ্ধিশ্চ স। নৈক্র্দসিদ্ধিঃ 

নৈষর্শ্যস্ত ব৷ সিদ্ধি: নিক্ষিযাস্মাস্বরুপাবস্থানলক্ষণন্ত 'সাদ্ধর্নি্প: 

তিত্ত£ং নৈর্্মসিদ্ধিং পরমাং প্ররুষ্টাং কর্মথজাসিদ্ধিবিলক্ষলণাং 

সদ্যোমুক্ক্যবন্থানরপাংসমাসেন সম্যকদ শনেন তৎপুর্ধকেন 

ব৷ সর্বাকর্ম্মসন্ন্যাসেন।ধগচ্ছতি প্রাপ্পোতি ॥ ৪৯ ॥ 

তথ! চোক্ং সর্ধকর্দ্মাণি যনসা সরম্ত নৈব কুর্ধত্ি 

কারযন্ান্তে ইতি পুর্বোক্তেন স্বকর্মানুষ্ঠানেন ঈশ্বরাভার্চন- 

স্বরূপেণ জানিতাং প্রাগুক্তলক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তন্তোৎপন্নাত্ম- 

বিৰেকজ্ঞনন্ত €কবলাত্বজ্ঞাননিষ্ঠারূপা নৈঘম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধি- 

ধন ক্রমেণ ভবতি তদ্বক্কবামিত্যাহ সিন্ধমিতি। সিদ্ধিং 

গাণ্তঃ শ্বকর্মণেশ্বরং সমভ্যচ্চ্য তত্প্রলাদজাং কায়েন্ত্িয়াপাং 
জনন্ষাযো%তাহক্ষণ।ং ডিছ্ছিৎ প্রাপ্তইতি তদনুঝাদউ ত্রাথঃ 

কিন্তছত্তন্বং যদর্থোস্্বাদইত্যুচ্যতে যথ। বেন প্রকারেণ ভ্ঞান- 
নিষ্ঠাকপেণ বক্ধ পরমাত্বনমাথ্থোতি তথ! তং প্রকারং 

অআংবলিঞাপ্রাপীক্রমং মে মষ বচনাস্কিবোধ ত্বং নিশ্চয়েনাব- 
ধারস্েত্যেতৎ কিং বিস্তরেণ নেত্যাহ সঞ্জাসেনৈব সংক্ষেপে- 

পৈব হে কৌত্তের যা ব্রহ্ম প্রাপ্োতি তথা, নিৰোধোত 



অ্টাদশাধ্যান্ঘ । ৩৩৫ 

অনেন প্রকারেণ ঘ। প্রতিজ্ঞাত। ব্রঙ্থপ্লাধিপ্তামিদস্তয়। দর্শ 
স্িতুমাহ নিষ্ঠ। জ্ঞানন্ত য। পরেতি নিষ্ঠা পর্যযবসানং পরি- 

সমাপ্রিরিতোত২ং কন্ত ব্রন্মন্ধানত যা পরা পরিগমাত্ডিঃ 

কীদৃশী যা! য[দৃশমাত্তবজ্ঞানং কীদৃক তত ঘাধৃশআন্ব 1 কীদৃশো- 

ইষৌ বদৃশোভগবতোক্তটশনিঘনঘটক্যশ্চ ভ্তায়তশ্চ নঙ্ক 

বিষয়াকারং জানং ন বিযয়োনাপ্যাকায়বামাস্মোব্যতে গ্ঁচিৎ 

নন্বাদিতাবর্ণোভানপঃ ক্ষ জ্োতিরিতযাকারবস্বমা স্াং 

শয়তে ন তমোরূপপত্ব প্রতিষেধার্থত্বাতেষাং বাক্যানাং ভ্রব্য- 

গুধাদ্যাকারপ্রতিষেধে আত্মনস্তমোরূপত্বে প্রাপ্তে তত্প্রতি- 

ধেধার্থান্তাদিত্য বর্ণমিত্যাবাকানি অরূপমিতি চ বিশেষভোরপ- 

প্রতিষেধাদবিষ্বাত্বাচ্চ ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমন্ত ন চক্ষৃষ! 

পশ্ততি কশ্চ নৈনং অশবমম্পর্শমি তাদোস্তন্মবাস্থাকারং 
জ্র'নমিত্যন্থুপপন্নং কথং তহ্যাস্মনোজ্ঞানং সর্বং ছি যছিবম়ং 

জ্ঞানং তত্তপাকারং ভবতি নিরাকারণ্চ অনম্বত্যুন্তং জ্ঞানা- 

আ্বনোশ্চোভয়োনিরাকারত্বে কথং তগ্ভাবনানিষ্টেতি নাত্যন্ত- 

নির্দলত্ববচ্ছত্বহপ্নতোপপত্েরাস্বনো বৃদ্ধেপ্চা স্বলমনৈর্রপ্য ছ্যপপ- 

ত্রেরাক্মচৈতন্যকার ্ানত্বোপপত্তিঃ বুন্ধযাভ।দং মনন্তপাতা সাঁনী- 

ভ্িপ্নানি ইন্দ্ি্াভাদপ্চ দেহোংতোলোৌ ককৈর্দেহন ত্রএবাম্মদৃষ্টিঃ 
ক্রিয্তে €েহটৈতগ্তবাদিনণ্চ লোকাক্গতিকাশ্চৈ তন্তু বিশিষ্টঃ 
কার: পুরুবইত্যহুঃ তথান্তে ইন্্রিরচৈতন্তবাদিনোহক্কে মনশ্চৈত- 

হ্যবারদিনস্ত তোপান্তরষধ্য জ্ষব্যর তাখামবিদ্যাবস্থষান্থত্বেন প্রতি- 

পন্নাঃ কেচিৎ প্রক্কতিটৈতপ্তৰা দিন: ূ সর্বর হিবুদ্ধ্যািদেহাস্তে 

আন্মটৈতঞ্জতভাদতাক্বত্রন্তি; কার যচাতশ্চান্বিষদং জ্ঞানং 

ন বিধাভব্যং কিং তহি নার +$দ্যনাগ্রাধ্যা2বাতেন নিবৃত্ত" 



৩৩% শীমস্তগবদগা তা 

রেব কার্ধ্য। নাস্টৈতপ্তন্রিজ্ঞানং স্বরভূযপগম্যতে জবিদ্যা- 
ধ্যায়োপিতসর্বপদার্থাকাটৈরেব বিশিষ্ট তয়াগৃহ মাণত্বাৎ অতএব 
বিজ্ঞানবার্ষিনোবৌদ্ধ্যাঃ বিজ্ঞানব্যতিরেতকণ বন্েব নাস্তটতি 
প্রতিপন্ধাঃ প্রমাপান্তরনিরপেক্ষতা্চ স্বসস্গিদিতত্বাতৃযপগমেন . 

তন্মাদবিদ্যাধ্যারোপপনিরাকরণমান্ং ব্রহ্ষণি কর্তব্যৎ নতু 

্রজ্ধবিজ্ঞানে যত্বোহত্যন্তপ্রসিদ্বত্বাদবিদ্যাকপ্িত নাম পবিশেধা- 

কারপ্রক তবুদ্ধিত্বাদত্যন্তপ্রদিদ্ধং স্থবিজ্ঞেব্নমাসম তরমা স্মতখ্ষমশ্য- 

প্রদিদ্ধং ছুর্বিজ্ঞের়মতিদূরং অগ্তদিব চ প্রতিভাতি অবিবেকিনাং 

বাহাকারনিরততবুদ্ধীনান্ধ লব্ধগুর্বায্মপ্রসাদানাং নাতঃ পরং 

সথখং স্থপ্রশিদ্ধং হুবিজ্জেরমাসরমন্তি তথাচোকং প্রত্যক্ষাব- 

বগং ধর্মমিত্যাদি কেচিত্ত পণ্ডিতংমন্তানিরাকারত্বাদা ত্মবস্ত 

নোপৈতি বুদ্ধিরতোহঃসাধ্য। সম্যকজ্ঞাননিষ্টেত্যাহুঃ সত্যমেবং 

গুরুলন্প্রদারহিতানামশ্রত7 বদান্তানামত্যন্ত বহির্বিবিষয্নাসক্রবুদ্ধীনাং 

সম্যক্ প্রষাণেন্ব কত শ্রমাণাং তদ্ধিপরীতানাস্ত লৌকিক- 

গ্রাহাগ্রাছকদৈতবস্তনি সদ্বপ্ধির্িতরান্দুঃসম্পাদ্যা আত্মৈতন্ত- 

ব্যতিরেকেণ বন্তস্তরন্তানুপলন্ধে: ষথ1 চৈতদেব মেব নান্তথে- 

ত্যবোচাম উক্তঞ্চ ভগবত যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা 
পশ্যতিমুনেরিতি তন্মাদ্বাহাকারভ্েদবুন্ধিনিবৃত্তিরে বাত স্বূপা- 

লম্বনে কারণং ন হ্যাত্ম। নাম কন্তচিৎ কদাচিদস্প্রসিদ্ধঃ প্রাপ্যে- 

ছেয়উপাদেয়োব! অগ্রপিদ্ধে হি তশ্িম্নাত্বনি স্বার্থাঃ সর্বা: 

প্রকৃন্তঃ বার্থাঃ প্রসঙ্জেরন। নচ দেহাদ্যচেতনার্থত্বং শক্যং 
কল্প এতুং নট স্বখার্থং হৃধং ছঃথার্ধং ব। ছুঃখমাত্বাবগত্যা বসা নার্থ- 

ত্বাচ্চ সর্ধবাধহারন্ত তন্বাদাথা স্বদেহন্ত পরিচ্ছেদায় ন প্রমীণাস্ত- 

রাশেক্ষ। তভোহপান্বঃনান্তংতদ হ্বান্ত নবগতিং প্রতি ন প্রমাণা- 
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বুদ্ধ: বিশুদ্ধয় যুক্তে। ধৃত্যাক্সানৎ নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্তা রাগছ্েযৌ বুযুদস্তচ 1৫১1 
বিবিক্ীসেবী লঘাশী যতবাঁকৃকায়মাঁনসঃ 

ধানষোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যৎ সমুপাজজিতঃ 1৫২ 

স্রাপেক্ষেত্যাত্বজ্ঞাননিষ্ঠা বিবেকিনাং ন্থগ্রসিদ্ধেতি দিদ্ধং 

যেযামপি নিরাকারং জ্ঞানমপ্রতাক্ষস্তেবামপি জ্ঞানবসেনৈৰ 
জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞানমত্যন্তং প্রসিদ্ধং স্থখাদিবঙ্গেবেত্যত্যপ- 

গম্তব্যং, জিজ্রাসানুপপত্তেশ্চাপ্রসিদ্ধঞ্েৎ জ্ঞানং জ্েরবজ্িজ্ঞা- 

স্তেত বখা জ্ঞেয়ং ঘটাদিলক্ষণং জ্ঞানেন জ্ঞাত ব্যাপ্ত, মিচ্ছতি 

তথা জ্ঞানমপি ভ্ঞানান্তরেণ জ্ঞাতাব্যাপ্তমিচ্ছেন্ন চৈতদত্তি অতো- 
হত্যন্তপ্রসিদ্ধং জ্ঞাতাপ্য এব প্রসিদ্ধইতি তন্মাৎ জ্ঞানে যত্োন 

কর্তব্য£  কিন্তনাত্ববুদ্ধিনিবৃততাবেষ ভল্মাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ 

স্থসম্পাদয। ॥ ৫৭ ॥ 

সেয়ং জ্ঞানস্ত পর। নিষ্টোচাতে কথং কার্ধ্যেতি বুস্ধ্যাধ্যবসা- 

যা্থিকযা! বিশুদ্ধয়! গায়ারহিতয যুক্তঃ সম্পপ্নোধত্যা ধৈর্ধেঃণ 

আত্মনং কার্ধযকরণসজ্বাতং নিষম্য চ নিষমনং কৃত্বা বশীক্কত্য 

শবাদীন্ শবআদির্ষেষাত্তে শবাদষন্তান্ বিষযাংঘ্ত্যক্তা! সামর্থণৎ 
শরীরস্থিতিমাত্রান্ কেবলান্ মুক্তা ততোধিকান্ হুঁখার্থান্ 

ত্যক্ষেত্যর্থঃ শরীরস্থিত্যর্থত্বেন প্রাপ্ডেযু চ রাগছেষো ব্যুদন্ত চ 
পরিত্যন্য | ৫৯ | 

ততঃ বিবিক্তসেবী অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহাদীন্ দেশান্ 

সেবিতৃং শীলমন্তেতি বিবিস্তসেবী লঘাঁশী লঘৃণনর্শীলো- 
ববিষ্ঞনেবাণঘখবধোনিপ্রাদি দধনিবর্তকত্বেন চিত্তপ্রনাপছ্থেতৃ- 

১ 
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অহঙ্কারং বলৎ দর্পং কামং ক্রোধ পরিগ্রহং | 

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তোত্রহ্গডূয়ায় কল্পতে ॥৫৩| 
ব্রহ্মভূতঃ গ্রসন্নাত্আা ন শোচতি ন কাঙতি । 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্িং লভতে পরাং ॥৫৪॥ 

ত্বাৎ গ্রন্ছণং যতবাক্কাধমানসে। বাক চ কারশ্চ যানসঞ্চ যতানি 

নিষশানি সংষতানি বস্ত জ্ঞাননিষস্ত জ্ঞাননিষ্টোবতিসতবাক্কাষ- 

মানস: হ্যাদেবমুপরতকরণঃ সন্ ধ্যানষোগপরোধ্যানমাত্বন্বরাপং 

চিন্তনং যোগআত্মস্বরূপবিষব এবৈকাগ্রীকরণস্ত ধ্যানযোগো 
পরতেন কর্তব্যৌ যন্ত মধ্যানযোগপরোনিতাং নিত্য গ্রহণং অস্তজ- 

পাদ্যন্যকর্তব্য।ভাবদর্শনার্থং বৈরাগ্যং বিরাঁগভাবোদৃষটাদৃষ্টেযু 
বিষযেষু বৈতৃষ্ক্যৎ সমুপাশ্রিতে| নিত্যমেবেত্যর্থঃ | ৫২। 

কিঞ্চ অহংকরণমহঙ্কারোদেছেন্্িাদিযু তং বলং সামর্থ্য 
কামরাগাদিযুক্তং নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যং স্বাভীবিকত্বেন ত্যাগ- 

স্তাশক্যত্বাৎ দর্পোনাম হর্যানস্তরভাবী ধর্ম্মাতিক্রমহেতুঃ হষ্টঃ 
তৃপ্যতি তৃপ্তোধর্মমতিক্রামণ্তীতি স্মরণাৎ তঞ্চ কামমিচ্ছাং 

ক্রোধং দ্বেষ্চ পরিগ্রহমিন্দ্রিধমনোগতদোষপরিত্যাগে শরীর- 

ধারণপ্রসঙগেন ধর্মানুষ্ঠাননিষিতেন বা বাহাঃপরিগ্রহঃ প্রাপত্তং 

চবিমুচ্য পরিতাজ্য পরমহংসপরিব্রাজকোতৃত্বাঁ দেহজীবন- 

মাত্রেপিনির্গঈতমম্ভাবোনিম্মযোহতএব শাস্তষউপরতঃ যঃ সংহভা- 

যাঁসোধতিজ্ঞাননিষ্টোব্রক্ষভূযায ব্রহ্ষতবনায় কল্পতে, সমর্থো- 
ভবতি ॥ ৫৩। 

অনেন ক্রমেণ ব্রহ্মতৃতোব্রন্ধপ্রাপ্তঃ প্রসন্নাত্বা লব্াধ্যাত্ব- 
প্রসাদস্বভাবে! ন শোৌচতি কিঞ্দর্ধ বৈকল্যং আত্বলোবা বৈগুপ্য-: 
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ভক্ত্য! মামভিজানাতি যাঁবান্ যশ্চম্মি তত্বতঃ। 
ততে]মাং তত্বতোজ্ঞ।ত্ব। বিশতে তদনস্তরং ॥৫৫॥ 

ঞোদ্দিন্ত ন শোচতি ন সন্তপ্যতে ন কাজ্ষতি ন হ্ৃপ্রাপ্ত- 
বিষয়াকাজ্ষণ ব্রহ্মবিদউপপদ্যতে অতো ব্র্ষভৃতন্তায়ং শ্বাবো- 
হনুদ্যতে ন শোচতি ন কাজ্ষতীতি ন হৃধাতীতি বা ঃপাঠ; 
সমঃ সর্কেযু আয্মৌপম্যেন সর্কেবু তৃতেবু সুখং হঃখং 

বা সমমেব পশ্যভীত্যর্থোনাস্বশমদর্শনমিহ তন্ত বক্ষ্যমাণত্বাৎ 
ভক্তযা মামভিজানাতীতি চ এবং ভূতোজ্ঞাননিষ্টো মন্তত্কিং 
মগ পরমেশ্বরে তক্তিং ভব্রনং পরম।সুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং 

লভতে চতুর্বধ! তজ্ন্তে মামিতুযুক্তং॥ ৫৪ ॥ 

ততোজ্ঞানলক্ষপধ! তক্ত্যা মামভিজানাতি যাবানহুমুপাধিকক ত- 

বিস্তরভেদঃ যশ্চাহহং বিধ্বস্ত দর্রবোপাধিভেদে [ডি মতউত্তমপুরুষ, 
'আকাশকরন্তং মামদ্বৈতৎ চৈতন্যমাটত্রকর সমজমজরমমর়ম তব- 

মনিধনস্তত্বরতোহভিভ্রানাতি ততোমা মবস্তত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে 

তদনস্তরং মামেব নাত্র জ্ঞানানস্তর প্রবেশক্রিয়ে ভিন্নে বিবক্ষিতে 
জ্ঞাত্ব! বিশতে তদনভ্তরমিতি কিংতহি কলাস্তরাভাবাৎ জ্ঞানমাত্ত- 

মেব ক্ষেএরজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধীত্যুক্তখাৎ নম [বিরুদ্ধমিদমুক্তং 
জানন্ত যা! পরা নিষ্ঠা তন মামভিজানাতীতি কথং বিরুদ্ধ'মতি 

চেছ্চ্যতে দৈব ষশ্মিন্ বিষয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে ভ্ঞাতুম্তদৈব তং 
বিষয়মাতজানা।ত ড্ঞাতেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠাং জ্ঞানাবৃত্তিলঙ্ষণ, 

মপেক্ষতইতি ততশ্চ জ্ঞানেন নাভজানার্ত জ্ঞানাবৃত্ত্যা তু 

্ঞাননিষ্ঠযাভিজানাতীতি টন্যগ্গোযোজ্ঞানন্ত স্বাস্মেৎ পত্তিপরি- 

পাকহেতুযুক্কত্ত প্রতিপক্ষবিহীনন্ত যদ্দাত্মানু ভবনিশ্মযাবমানত্ব+ 
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সব্বকল্াগ্যপি সদ] কুর্বর।ণোমদ্ধ্যপাশ্রয়ঃ | 

গুস্ত 'নিষ্ঠাশব্াাভিলাপাৎ শান্তাচার্যোপদেশেন জ্ঞান ৎপত্তি- 

পরিপাকহেতু সহকারিকারণং .বুদ্ধিবিশুদ্ধাদ্যমানিত্বাদিগুণং 
 চাপেক্ষ্য জনিতস্ত ক্ষেত্রজ্পরমাস্থেকত্বক্ঞানন্ক কত্রাদিকারক- 

ভেদবুদ্ধিনিবন্ধনসব্বকর্মর্যাসনহিতহ্য স্বাস্মান্থভবনিশ্চন্বরূপেণ 

মদবন্থানৎ সা পরা জ্ঞননিষ্টেত্যুচ্াতে সেষং জ্ঞাননিষ্ঠা আর্তীদিত- 

কি্য়াপেক্ষর! পরা চতুর্ণা ভক্ষিরিহ্রাক্তা তয় পরযা ভক্কা! 
ভগবস্তং তত্বতোভ্িজানাতি যদনন্তরমেবেশ্বরক্ষেত্রজ্ঞভেদবুদ্ধির- 

শেষতোনিবর্তৃতে অতে'জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণয়া৷ তক্ত্য! মামভিজানা- 
ভীতি বচনং ন ধিরুধাতে অত্র চ সর্বং নিবৃত্তিনিধাত্ম শাস্ত্র 

বেদস্তেতিহাসপূাণস্থতিলক্ষণৎ প্রপিদ্ধমর্থবন্ঘবতি বিদিত্বা 

বুখাধাথ "ভিক্ষা চর্য্যৎ চরস্তি তম্মাৎন্যামমেহান্ত পসামতিরিক্র- 

মাহ্র্না'দ এবাত্যরেচষদিতি সন্গযাসঃ কর্মশাং নাসোবেদানিসঞ্চ 

লোকমমৃধ্চ পরিতাজ্য তাজ ধন্মমধশ্মং চেত্যাদি ইহ চ দ্শিতানি 

বাকানি নচ তেষ.ং বাক্যানাং আনর্থকাং যুক্ষৎ ন চার্থবান্ত্বং 
্বগ্রকরণন্থত্বাৎ প্রত্যগাত্মা বিক্রিঃস্ববূপনিষ্ঠত্বাচ্চ মোক্ষন্ত নহি 
পূর্ববসমুদ্রং জিগমিষোঃ প্রাতিলোম্যেন প্রত্যক্সমুদ্রজিগমিযুপা 

সঙ্গানমার্গত্বং সম্ভবতি প্রত্যগাম্মবিষয়প্রত্যসন্তানক রণাভি- 

নিবেশশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠ। স| চ প্রত্যক্সমুদ্রগমনবৎ কর্মণ। সহভাবি- 

কেল বিরুধ্তে পর্বতসর্ষপযোরিবাস্তরবান্িরোধঃ প্রমাণরিদা 

নিশ্চিতন্তম্মাৎ সর্ধকর্বসর্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা কাধ্যেতি 

শৃলিদধাং ॥ ৫৫। 

দ্বক্ণাণা ভগবতোইচ্চনভাক্তযোগন্ত মিদ্ধিগ্রাপ্তিঃ ফলং 

' জ্ঞাননিচাযোগ্যত| যন্ধিমিত। ,ভোননিঠ। মোক্ষক্ষলাবমান। লতগ- 
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মত্প্রসাদাদবাপোতি শাশ্বতং .পদমবায়ং ॥৫৬| 

চেতন! সব্বকর্্মাণি ময়ি সংন্যস্থী মতপর2 | 

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিতায মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥ 
মচ্চিতঃ সর্ববছুর্গাণি মত্প্রপাদাত্বরিষ্যসি | 
অথচেত্বমহস্কারন্ন ভোব্যসি বিনজ্ষ্যলি 1৫৮1 
যদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্কাইতি মন্যসে । 

, বন্তক্কিবোগোৎধুনা ব্যরতে শস্ত্ার্থোপসংহার গ্রবরণে শান্ত ্থ- 

নিশ্চষদাঢ্যাৰ নর্বকর্্াপি গ্ররতাসদ্ধান)পি স্ধ1 কুর্বাণোহনৃতি- 

ন্ মদ্ব্যপাশ্রয়ে৷হং বান্দেবঈশ্বরোব্যপাশ্রযোষন্ত স মদ্ধ্যপাশ্রয়ো 

মধ্যপিতনর্বাত্বস্বভাবইভ্যর্থ লোপি মৎগ্রসাদান্মযেশ্বরত 

প্রসাদাদযাপ্পোতি শা তং নিত্যং বৈঝব্যং পদমব্যরং ৪৫৬ । 

যস্মাদেবাস্তম্মাৎ চেতসা বিবেকবুদ্ধযা সর্বকণ্মাশি দৃষ্টা- 
ৃষ্টার্থানি মধাঙ্বরে সন্যন্ত যখ করোহি ব্গ্লাপীত্যুকন্যাবেন 
মৎ্পরোছং বান্ুঙ্দবঃ পরোধন্ত তব সত্বং মৎপরঃ মন্ অধ্য- 

পিঁতসর্বাত্বভাবঃ বুদ্ধিযোগমপি সদাহিতবুদ্ধিত্বং ঘ্ুদ্িষোগন্তং 
বুদ্ধিযোগমূপাশ্রিত্য আশ্রবোহনন্যশ€ণ বং মান্ছত্তঃ ময্যেব তিন্তং 
ষন্ত সমচ্চিন্তঃ সততং সর্বদ! ভব ॥ ৫৭॥ 

মচ্ছিত্তঃ অর্বহর্গাণি সর্ববাশি জুত্তয়াণি সংসারজ্তুজাতামি 
মং" প্রনাঙ্গাত্তারয্যসি অতিজ্রবিধ্যাসি অথ চেৎ বাদ ত্বং হহঞ্জ 

মহক্করাখ পাওতঙ্হানমাত ন শ্রোধ্যলি ন গ্রধাব্যান ততত্বং 
বিনংক্গ)সি বিনাশজমিষ্যান ॥ ৫%॥ 

ইদঞ বধ! দ মত্ধা। হবযসোধ্হফিদর্ঘ। পয়োকধ করিধ1। 
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মিখ্যেব ব্যবসায়ন্তে প্ররুতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯1 
স্তাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কন্মণ | ' 

কর্ত ংনেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্তবশোহপি তৎ ॥৬০॥ 
ঈশ্বরঃ সবর্বভূতানাং হুদ্দেশেহর্জন তিষ্ঠতি | 
ভ্রাময়ন্ সর্ধবভূতানি বস্ত্ারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববাভাবেন ভারত । 

ততপ্রসাদাৎপরাংশান্তিংস্থানংপ্রাপ্স্তসিশাশ্বতং ॥৬২। 

মিতি যদি চৈতত্বমহক্কারমাশ্রত্য ন যোত্ল্ত্যইতি ন যুদ্ধং 
করিষ্যামিতি মন্যসে চিন্তয়সি নিশ্চয়ং করোসি মিথ্যেব ব্যবসা- 

যোনিশ্চধন্তে তব বস্মাৎ প্রক্কৃতিঃ ক্ষত্রন্বভাবন্বাং নিয়োক্ষ্যাতি ॥৫৯। 

« ষন্মচ্চ স্বভাবজেন শৌধ্যাদিনা কৌন্তেয় যথোক্তেন নিব. 

দ্বোনিশ্চয়েন বদ্ধ: গ্বেনাত্বীষেন কর্মমণ। কর্ত,ং নেচ্ছস যত কর্ম 
মোহাদধিষেকতঃ করিধ্যন্তবশোণি পরবশ এবতৎ কর্ম 

হম্মাৎ ॥ ৬০ । | 

ঈশ্বর; ঈশনোশীল্মারায়ণঃ সর্বভূতানাং সর্ধপ্রাপিনাং 

হর্দেশে হদযদেশেহজ্ঞজুন শুক্লাত্তরাত্মদ্বঙাব|বশুদ্ধান্তঃকরণইত 

অহশ্চ কৃষ্মহরজ্ঞুনঞ্োত দর্শনাৎ তিষ্ত স্থিতিং লভতে। 

নকণাত্তষ্ঠভীত্যাহ ত্রামষন্ ভ্রমণদ্কারধন্ সব্খভূতান বন্ত্রাক়ানাৰ 

যস্ত্রাণ্যাক্ংন্যধিডিতানীবেতি ইবশকোহ্ত্র ভরবে বধ দার- 

ক্লৃতপুরুধাধানি যন্ত্রান্যানি মাষঘ। ছল্সনা হ্রামযন্ তিষউভীতি 
নন্দ) ॥ ৬১।॥ 

তদেষেশরং শরপমাজযং সংসানার্কিহরপার্থ। গল! আজধ 
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ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহা দ্গুহাতরৎ 'ময়] |: 
বিস্বাশ্যতদশেষেণ যথেচ্ছনি তথ। কুরু ॥৬৩॥ 
সর্ববগুহ্থতমং ভূয়ঃ শৃখু মে পরম বচঠ €" 
ইক্টোহদি যে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতং'৬৪ 
মন্মন। ভব মন্তক্তোমদ্যাঁজী মাং নমন্কুর । 

মামেবৈষ্যসিসত্যং.তে প্রতিজানেপ্রিয়োৎ দিমে॥৬৫। 

সর্বতাবেন সর্বাম্বন! ছে ভারত ততন্তৎ প্রসাধাদীশ্বরানুগ্রহাৎ 

পরাং প্রকুষ্টাং শাস্তিং পরামূপর(5ং স্থান মম বিষ্োঃ, প্রমং 
পদ্মবাপ্শ্তসিশাশ্বতং নিত্যং ॥ ৬২ ॥ 

ইত্যেতৰ্রে তুহ্যং জ্ঞানমাথ্যাতৎ রুধিতং গুহা গগাপ্যা 
গুস্থতরং মতিশযেন গুস্থং রহম্তমিত্যর্থঃ মঘ! সর্বাজ্ঞেনেশ্বরেণ 

বিশৃশ্য বিমর্শনমালোচনং কৃ্বৈতদ্যথোক্তং শান্তরমশেষেগ মমন্তং 

যথোক্তং চার্থজাতং যুথেচ্ছনি তথ কুরু ॥ ৬৩ ॥ 

তথ ভূয়োপি ময়োচ্যমানং শৃখু সর্বগুহা তমধ . সর্ব) ]- 

ভোহত্যন্তগুহ তমং রহস্তং উক্তমপ্যসকষ্ত,র়ঃ পুনঃ শৃণু» মে 

মম পরমং প্রকৃষ্টং বচোবাক্যং ন ভগ্গাং নাপ্যর্ঘকারণাথ। বক্ষ্যামি 

তাহইষ্ঃ প্রিয়োসি মে যম দৃঢ়মভিচারেণেতি কৃত্বা' ততস্তেন 
কারণেন বক্ষ্যামি কথঘ্িধ্যামি তে তব ছিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তি- 

মাধনং 1 ৬৪ ॥ 

তদ্ধি সর্বহিতানাং হিত তমস্কিন্তরিত্যাহ মন্মনা ভব মর্ছিত্ো 

ভব মন্তক্রোতবু মণ্ডজন্োভব ». মদ্যাজজা মঙ্গি 'বঙ্গনশালোভব , 
মাং নম্র লমন্কারং মি মমৈব কুরু তত্রৈবং বর্তমানোবাস্থ- 



ঙ৪৪ গ্হঞ্তগবগাতা। 

সর্ধধর্মান্ পরিতাঞ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহংত্বাং সর্বপাপেভ্যে'মোক্ষরিষ্যাথি ম। শুচঃ ৬৬ 

ইদস্তে নাতপক্কায় নাতক্রায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রাষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসুয়তি ॥৬৭॥ 

দেধ সর্বাসমর্পিতসাধ্যমাধনপ্রয়োজনোমামে ৈষ্যসি আগমিযাসি 

সত্যন্তে তব প্রতিজানে, সত্যাং প্রতিজ্ঞা কারোম্যেত ্িন্বস্ত- 

শীত্যর্থোয়তঃ শ্রিয়সি মে এবং সগবতঃ সত্যপ্র তজ্ঞত্বৎ বৃদ্ধা 
তগবন্তক্ষেযবন্তাত্তাবিযোক্ষফলমবধার্ধযা তগবচ্ছরণৈক পরায়ণো- 

ভবেছিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥ 

কর্ম যোগনিত্ক়াঃ পরমরহস্ত মীশ্বরশরণতামুপসংহ ত্যাথেঘা-+ং 

কর্মযোগত্যাগনিষ্ঠাকলং সমাগদর্শনং সর্ধ্ববেদাস্তবিক্িতং বক্তব্য- 

বিভা সর্ধন্্ান্ সর্ব চতে ধর্পাশ্চ সর্বধর্মাঃ তান্ ধর্ম 
শষ্েনাত্রাধর্মোপি গৃহতে নৈষবর্্মাস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ নাবিরতো- 

ছুশ্চরিত়াছিমুচাতইতি ত্য ধর্্মমধর্ণঞ্চেত্যাদিশ্রুতিশ্বতি ভাঃ 

সর্ধবধর্মান পরিত্যজ্য সন্গ্যন্ত জর্ধকর্মানীত্যেতন্মামেকং সর্ধা- 

স্বানং সর্বভৃতন্থ্মীশ্বরং অচ্যুতংা গুকুং জন্মমরপবিবর্জিতষহমে- 
বেত্যেবষেকং শরণং ব্র্জ ল মত্বোহন্যদত্ঠীতাবধারবেত্যর্থঃ 

অহৎ তু ত্বাঘেবং নিশ্চিবুদ্ধিং সর্বপাপেভাঃ সর্ববধর্্বা ধর্ঘ- 

যন্ধনক্ধপেভ্যোযোক্ষরিষ্যাহি স্বাত্বভাবপ্রকাশীকরণেনু উক্ত 
নাশয়াধাত্ম ভাবন্থোজানদীপেন তাঙ্ত! ইত্যতোষ! শুচঃ শোকং 

মাকার্যায়িত্যথ? ॥ ৬৬ ॥ 
অস্িন হি গীভাশাহ্ে পরং দিংজের়স্লমাধানং নিচ্চিতং 

কিং ভামং কিং কর্ম বা ভাযহাস্বিহতবহিতি ছুত। অনেহঃ 
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যৎ জ্ঞাত্বামৃতমন্ত্রতে ততোমান্তত্তোক্ঞা্থা 

মিত্যাদীনি বাক্যানি কেবলাৎ ভ্ঞানাৎ [৯ ং 

র্শযস্তি-কর্মপ্যেবাধিকারন্তে কুরু কর্ম্ৈবেত্যেবমাীনি র্দশাং? 
অবশ্যকর্তব্যতাংদর্শযন্তি এবং জ্রানকর্মণোঃ র্তৃত্যতোগদেশাৎ, 

সমুচ্চিতরোরপি নিঃশ্রেরসহেতৃত্ব ্তাদিতি ভবেৎ সংশযঃ, কিং 
পুনরত্র মীঙ্গাংসা! ফলং নন্বেতদেব এষামন্যতমন্ত গরমনি: ঁৃ 

শ্রেদসাধনন্বাবধারণং অতো বিশ্তীর্নতরং মীগাংস্তমেতৎ আত; 
জ্ঞানস্ত তু কেবলন্ত নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং জেতা নিবেন 
কৈবল্যফলাবসানব্বাখ ক্রিন্নাকারকফলভেদবুদ্ধিরবিদ্যযাত্িনি নিত 

প্রবৃ্তা, মম কর্ম্াইং কর্তাহমুদ্মৈ ফলায়েদং কর্ণ করিষ্যামীতি ই" 
মবিদ্যা অনা দিকালপ্রবৃত্তা, অস্তাআবিদ্াযানিবর্তকম়ম্ি কেক | 
লোহকর্তা(ক্রয়োংফলো৷ ন মন্োহন্যোহস্তি- কশ্চিদিত্যেবং রূপ 

মাত্ববিয়য়ং জ্ঞানমুৎপদ্যমানং কশ্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতায়া তেদবুদ্ধে- 
নিবর্তকত্বাৎ তুশবঃ পক্ষতব়ব্যাবৃত্তঃ ন কেবলেভ্যঃ কর্মত্য: 
ন্ চ জ্ঞানকম্ম্যাং সমুচ্চিতাত্যাং নিঃশ্রেয়সগ্রাপ্তিরিতি পক্ষদ্য়ং 
নিবর্ত্নাতি অকাধ্যত্ধাভযাং নিঃশ্রেমসন্ত কর্মসাধনস্বান্ুপপত্তিঃ ন 

1হ নিত্যং বন্ত কম্মণ! জ্ঞানেন বা ক্রিয়তে, কেবলজ্ঞানমাঁদ 

অনর্থকং তাহ ন আবদ্যানিবর্তকত্ধে অতি দৃষ্টকৈবল্যকলাব- 

সানত্বাদবিদ্যাতমোনিবর্তকস্ত-জ্ঞানন্ত ধৃষ্টং কৈবল্যফলাবসানত্বং 

রজাদিবিষয়ে সর্পাদ্যজ্ঞানতমসোনিবর্তকপ্রদীপপ্রকাশফলবৎ 

বিনিবৃত্তদর্পাদিবিকলরজ্দুকৈবল্যাবসানং হি প্রকাশফলং ভ্ঞানং 

তথা তৃষ্টার্থান্বা্থ ছদিক্রিরাগিমস্থনাদিনাং ব্যাপৃতকত্ত্ণাদি- 

কারকাণাং দ্বৈধীভাবাগ্রিতর্শনাদিফলাদন্তফলে কর্মাস্তরে বা 

ব্যাঁপারানুপপত্তির্যথা1! তথা জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রিয়ায়াং সুদৃষটার্ধায়াং 
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ব্যাপৃতগ্ত জ্ঞাত্রাদিকারকন্তাত্বকৈবল্যফলাঘন্তফলে কর্মাত্তরে 
বা! প্রবৃদ্ধিরন্থপপন্নেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠা কর্তসহিতোপপদ্যতে 

জাননিষ্ঠ ভৃজিক্রিয়ামিহোতরাদিক্রিয়াবৎ ভাদিতি চেৎ ন 
কৈষলাফলে জ্ঞানে ক্রিয়াফলার্ধিতান্থুপপত্তেঃ কৈবল্যফলে 
ছি জানে গ্রাপ্ডে সর্ধতঃ সংগুতোদকে ফলে কুপতড়াগাদি- 
ক্রিয়াফলার্ধিত্বাভাববৎ ফলাত্তরে তৎসাধনতৃভায়াং ব। ক্রিন্বা- 
যামঘথিত্বান্রপপত্তেঃ নহি রাদ্যপ্রাপ্তিকলে কর্্ণি ব্যাপৃতন্ত 
গ্ষেত্রমাত্রপ্রাপ্তিকলে ব্যাপারোপপতিস্তধিষয়ঞ্চার্থিত্বং তম্মান 

কর্মণোত্তি নিঃশ্রেয়সসাধনত্বং নচ ভ্ঞানকর্্বণোঃ সমুচ্চিত- 

সোর্নাপি জানস্ত কৈবল্যফলম্ত কর্মসাহাধ্যাপেক্ষা অবিদযা- 

নিবর্তকত্তেন চ বিরোধাৎ, নহি তমস্তমসোনিবর্তকমতঃ কেবল- 

মেব জানং নিঃশ্রেয়সাধনমিতি ন নিত্যাকরণে প্রত্যবাস্াপ্রান্ডে; 

কৈবলান্ত চ নিত্যত্বাৎ ষত্তাবং কেবলজ্ঞানাৎ কৈৰল্যপ্রাপ্ডি- 

রিত্যেত্ততদসৎ বতোনিত্যানাৎ কর্ণাং শ্রত্যুক্তানামকরণে 
প্রত্যবায়োনরকাদিগ্রাপ্তিলক্ষণ: নাত নস্বেবং তহ্ি কর্মত্যো- 

মোক্ষোনাস্তি ইত্যনির্্োক্গপ্রসঙ্দ এব নৈষদোযোনিত্যত্বাম্মো- 
ক্ষত নিত্যানাং কর্মমণামন্ষ্ঠানাৎ প্রতবায়ন্তা গ্রাপ্তিঃ প্রাতি- 

বিদ্ধন্ত চাকরণাদনিষ্টশরীরাহুপপত্তিঃ কাম্যানাঞ্চ প্রতিবর্জনা. 
দিষ্টশরীরাহশপত্বিঃ বর্তমানশরীরারস্তকন্ত চ কর্মণঃ ফলোপ- 

ভোগক্ষয়ে পতিতেহশ্মিন শরীরে দেহান্তরোৎপত্তৌ চ কারণা- 
ভাবাদ[ত্মনঃ রাগাদীনাং চাকরণাৎ স্বরূপাবস্থানমেৰ কৈবল্যমিত্য- 
হত্বসিদ্ধং কৈবল্যমিতি অতিক্রান্ত।নে কঙন্সাত্তরককতশ্য স্বর্ণনরকাদি- 

প্রাপ্তিকল্গানারন্ধকা্যযস্তোপভোগান্গপপত্তেঃ ক্ষয়াভাবইতিচেন্ন 
নিভ্যকর্খানুষ্ঠানায়াসহঃখোপভোগন্ত ততৎফলোপভোগত্বোপপত্তেঃ 
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প্রায়শ্চিত্তব্ধ! পুর্বোপাতহরিতক্ষয়ার্থ্বং নিত্যকর্শণাং আরন্ধা- 
নাঞ্চ উপভোগেনৈব কর্মণাং ক্ষীণত্বাদপূর্ববাণাঞ্চ কর্ধণাষনারস্ে- 
ইদ্রসিদ্ধং কৈবল্যমিতি ন তমেব বিদিত্বাতিৃত্যুমেতি নাঃ 
পন্থা! বিদ্যতেষনাক্্েতি বিদ্যার অন্তঃ পন্থামোক্ষয় ন বিদ্যাতইত্ি 
শ্রুতেশ্র্শববদাকা শবেষ্টনাসম্ভববদ বিহেযোমোক্ষাসস্ত বক্ততেঃ জ্ঞানাৎ 

কৈবল্যমাপ্লোতি ইতি চ পুরাণস্থতেরনারফলানাং পুণ্যানাং 

কর্ণাং ক্ষয়ান্থপপত্তেশ্চ যথ! পুর্বোপাত্তানাং ছুরিতানামনায়ন্ধ 

ফলানাং সম্ভবস্তথা পুধ্যানামপ্যনারব্ফলানাং সন্ধবন্ধখা 
পুরাণস্বতেরনারন্ধফলানাং ভ্তাং সম্ভবস্তেষাং চ দেহাস্তরমত্ব। 

*ক্ষয়ানুপপত্তৌ মোক্ষম্থুপপত্তিঃ ধর্শাধর্মহেতুনাঞ্চ রাগছেষষোহা- 

নামপ্যুৎপন্বাত্মজ্ঞানাহচ্ছেদানুপপত্তিঃ নিত্যানাঞ্চকর্খ্বপাং পুখ্য- 

লোকফলশ্রতের্বণাআশ্রমাশ্চ স্বকর্মমনিষ্ঠাঃ পুণ্যলোকাতবস্তি 

ইত্যাদিস্মতেশ্চ বর্শক্ষয়ান্থপপত্তিঃ ফ্বেত্বাহনিত্পানি কর্াণি 
ছুঃখরপত্বাৎ পূর্ব্বকৃতছরিতকর্্পাং ফলমেব নতু তেবাং স্বরাপ- 
ব্যতিকেনানাৎ ফলমন্ত শ্রুতত্বাৎ জীবনাদিনিমিত্তে ৮ বিধানা- 

দিতি নাগ্রবৃত্তানাঞ্চ ফলদদানাসস্তবা ৎ ছুঃখকলবিশেবানপত্ধিঃ 
কর্ণাং স্তাৎ হছুক্তং পূর্বজন্মরৃতহুরিতানাং কর্ধণাং কলং 

নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসংখং ভূজ্যতইতি তঙ্বসন্ন হি মরপকানে 

ফলদানায়ানন্থুরীভৃক্তন্ত কর্ম্ণঃ ফলমন্দারন্ধে অন্মন্যপতদ্যত্- 
ইত্যুপপত্তিং অন্থা হ্বর্ঁফলোপভোগায়াগ্লিহোত্রাদিকর্থারস্কে 
জনানি নরকফলোপতোগাহুপপত্তির্ন স্তাত্তন্ত হরিতছ্ঃখবিশেষ, 

ঘন্বরোগাদিবাধানিমিত্বং ছ্বুখং নহি শক্যতে কজন 



৩৪৮ উনহগকাদীত 

িত্যকরসাহ্ঠনায়াসছ' £খমেব পুর্বোপাত্তুরিতফলং ন শিরস। 

'প্বাণবহুনাদিহ্খমিতি অপ্রকৃতঞ্জেদমুচ্যতে নিত্য কর্ানু্ঠানা- 

সাং পূর্বকৃতছুরিতকর্শফলমিতি কথমপ্রত্থতফলন্ত হি 

পুরবরতছরিতগ ক্ষয়োনোপপদ্যতইতি প্রকৃতং তত্র প্রসথত- 

ফলস, কর্মপঃ ফলং নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসছঃখমাহ তবার 

রি নিরেহার সর্ধমেব পুর্বকূৃতং ছুরিতং ততপ্রস্থতফল- 

ঈমেবেতি মন্ততে ভবাংস্ততোনিত্যকর্মীনুষ্ঠানায়াসহূঃখমেব ফল- 

তি বিশেষণমযুক্রত নিত্যকর্মবিধ্ানর্থকযগরসঙ্শ্চোপভোগগে- 
নব প্রতৃতফলল্ত ছুরিতকর্মণঃ ক্ষয়োপপত্তেঃ | কিঞ্চ শ্রুতস্ত]নিত্যন্ 

দুঃখচেৎ ফলং নিত্যকর্ধানুষ্ঠানায়াসাদেব তত দৃষ্ততে ব্যায়ামাদি- 

ত্তন্ক্তেতি কল্লানানুপপত্বিঃ জীবনাদিনিমিত্তে চবিধানাক্গিত্যা- 
নং কশ্াপাং ্রায়শ্চিত্বৎ পৃর্বরৃতদুরিতফলত্বান্থপপত্তিঃ যন্টিন্ 
পপকর্থনিমিতে যন্বিহিতং প্রায়্চিতং :ন তু তন্ত পাপন্ক তত 

করুম তন্তৈব পাপন্ত নিমিত্বন্ত প্রাযশ্চিত্বদুঃখং ফলং জীবনা- 

দিনিমিত্ৃমপি নিত্যকর্শানুষ্ঠানাযাসছঃখং জীবনানিমিতকৈব 
'তৃৎফলং.. প্রসজ্যেত নিত্যপ্রা়শ্চিরধোটরন মিততিকত্বাবিশেষাৎ 
একিঞ্ান্তনিত্যন্ত কামন্ত াগ্লিহোত্রাদেরনষ্টানায়াসছুংন্ত যা 

. ুষ্ধনাহাসহঃখখিতি বিশেযোনান্ভীতি তদপি কতদুরিতফলং 
" 'প্রসজ্যেত,তথা চ সতি নিত্যানাং ফলাশ্রবপাত্ঘিধানান্তথানুপ- 

গত নিত্যানষ্টানায়াসছখৎ পর্বর্কতছরিতফলমিত্যার্থাপতি- 
রি 2.1 ঢু * 

পু করনা চাস্থপপন্থ! এবং বিধানাভথাহুপপত্েরহঠানাধাসদ্খ- 

হ্যতিরিকফ্ব্ধাহুমানা নিত্যানাং বিরোধাচ্চ বিরুদ্ধঞ্চেদমুচ্যতে 
ধু তে" 

'নিত্যকর্ান্ীযমানেনা্ারন্ত কর্মণ: কলং তুজাতইত্যতাপয্য- 
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মানে ন এবোপভোগ্োনিত্যন্ত কর্ণ: ফলমিতি নিত্যন্ত কর্শণঃ 

ফলাভাবইতি বিরুদ্ধমুচ্যতে কিঞ্চ কাম্যাগিহোত্রাদাবনুঠীরমানে 
নিভ্যরপ্যগ্রিহোত্রাদিতন্ত্েণৈবানুষ্টিতস্তবতীতি তদাযাসহ্ঃখেটটনৰ 
কাম্যামিহোত্রাদিফলমূপক্ষীণং স্তাত্তন্ত্রত্থাথ কাম্যামিহোত্রা্দি- 
ফলমন্যদেব দ্বর্গীদি অনুষ্ঠানায়াসহুঃখমপি ভিন্নং গ্রসজ্যেত নচ 

তদন্তি দৃষ্টবারোধাৎ নহি কাম্যানুষ্ঠানাযাঁপদুঃখাৎ কেব্ানিত্তয- 

ুষ্ঠানাঁযাসছুঃখং ভিদ্যতে কিঞ্চানাদবিভিতমপ্রতিবিদ্ধঞ কর্ 

তৎকালফলৎ নতু শাস্ত্রাচোদিতং প্রতিযিদ্ধং বা! তৎকালফলং 

ভবেদাদি ভবেৎ তদ। স্বর্গাদিষপ্যদৃ্টফলশীসনে চোদামৌন স্তাৎ 

'গ্রিহোত্রাদীনামেব কর্মন্বর্ূপাবিশেষেহ্মুষ্ঠানায়|সদৃঃখমা। শ্র- 
ণোঁপক্ষয়ঃ কাম্যনাঞ্চ স্বর্গাদিমহাফলত্মঙ্গেতিকর্তব্যতাদ্যাধিক্যে 

ত্বনতি ততৎফলকামিত্বমাত্রেণেতি ন শক্যং কল্পতিতুং তন্মান্নয 
নিত,ানাং কর্্মধামদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপুযুপপদাতে | 

অতশ্চাবিদ্যাপূর্ব্বকস্ত কর্ম্মণোবিদ্ৈব শুভন্যাশুভন্ত বা ক্ষয়- 

কারণৎ অশেষতোন নিত্য কর্ানুষ্টানমবিদ্যাকামবীজং হি রক 

পূর্ববমেব কর্ম তথ্াচে:পপাদিতং অবিদ্বদ্ধিষয়। সর্ধকর্দসন়্াস- 

পূর্ব্বিক! ভ্ঞাননিষ্ঠা উভৌ তৌন বিজানিতোবেদাবিনার্শিনং 

নিত্যং জানযোগেন সাঙ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনানজ্ঞানং 

কর্মসঙ্গিনাং তত্ববিত্, গুণাগুণেষু বর্তপ্তইতি মত্ত ন স্জতে 
সর্ববকর্ধগি মনসা সন্যন্তান্তে নৈব কিঞিৎ করেমীতি যুক্ষো- 
মন্থেত তত্ববিদর্থাদজ্ঞঃ করোমীত্যাররুক্ষোঃ কর্্বকারণমারচন্ত 
যোগন্থস্ত শমএব কারণমুদারান্ত্যোপ্যক্ঞাজ্ঞানী ত্বাত্বৈৰ মে 
মতমভাঃ কর্মিণোগতাগতং কামকামালভস্তে অনন্াশ্চিস্তয- 

স্তোমা+ নিত্যযুক্তাযখেকমাস্মানমাশকপমকলাযসুপাপতে ঈর্ঘামি 
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বুদ্ধিযোগ্রস্তং যেন মামুপযান্তি তে অর্থা্ন কর্দিণোইজ্ঞা- 

উপায়াস্তি ইতি ভগবৎকর্মকারিণোয়ে যুক্ততমাঅপি ক- 

শ্িণোহজ্ঞান্তে উত্তরোত্তরহীনফলত্যাগা বসানসাধম! স্তবনির্দেন্তা- 
ক্ষরোপাসন্তদেক্টী সর্ধভূৃতানামিত্যধ্যায়পরিসমাপ্ত0যক্সাধনাঃ 

ক্ষেত্রাধ্যায়াদ্যধ্যায়ত্রয়োক্তজ্ঞানসাধনানাঞ্চাধিষ্টানাদিপঞ্চ হেতৃক- 

সর্বকর্মসন্ন্যা সিনামা্মৈকত্বা কর্ততবজ্তানবতাং পরস্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাাৎ 
বর্তমানানাং ভগরত্ৃত্ববিদামনিষ্টার্দিকর্মফল এবং পরমহংস- 

পরিব্রাজকানামেব লব্ধগগগবংস্বরূপাত্মৈকত্বকশরণানাং ন ভবাতি 

ভবত্যেবমন্যেধামজ্ঞানাৎ কর্দিণামসর্যাসিনামিত্যেষগীতাশাক্রো- 

ক্তস্ত' কর্তধ্যাকর্তব্যার্থস্ত বিভাগঃ । অবিদ্যাপুর্ববকত্বং সর্ববচ্ঠ 
কর্্মপোসিদ্ধমিতি চেন্ন ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণবৎ যদ্যপি শাস্ত্রাগতঃ 

নিত্যং কর্ম তথাপ্যবিদ্যাবতএব ভবতি যথ। প্রতিষেধশাস্্াব 

গতমপি ব্রহ্ধহত্যার্দিলক্ষণং কর্মীনর্থকারণং অবিদ্যাকামাদি- 
দৌঁষতোভবতি অন্যথা প্রবত্ত্যন্ুপপত্তেস্তথা নিত্য নৈমিত্তিক- 

কাম্যাদ্যপীতি ব্যতিক্িক্তাত্বন্যজ্ঞানে প্ররত্তির্নিত্যাি কম্মস্ব- 
'ম্পণন্নেতি চেন্ন চলনাত্বকস্ত কর্্মপোহ নাত্মকর্তকন্তাহঙ্করোমীতি 

প্রবৃতিদর্শনাৎ। দেভাদিসজ্বাতে অহং 'প্রভ্যয়োগৌণোন 
মিথ্যা ইতি চেৎ নতৎকার্য্যেঘপি গৌণত্বোপপাত্তরাত্মায়ে দেহানদি- 

সঙ্ঘাতে অহুৎ প্রত্যয়োগৌণোষথাস্বীয়পুত্রে আত্মা বৈ পুৰ্র- 
নামাসীতি লোকে চাপি মম প্রাণ এবাঙ্গৌরিতি তত্বব্নৈধং 

মিথ্যাপ্রত্যয়োমিথ্যাপ্রতায়স্ত স্থাণুপুরুবয়োরগৃহমাণবিশেষয়োর্ন 
গৌণপ্রত্যয়ন্ত মুখ্যকার্য্যার্থ ত্বং অধিকরণ্ততার্থালুপ্তোপমাশবেন 

যথা মিংহ্যেদেবদত্োনিম্মীণৰকইতি সিং হইবাগ্িরিৰ ত্রৌর্যয 

পৈঙ্গল্যাদিসামান্যবত্বাৎ দেবদতমাণবকাধিকরণকত্বত্যর্থমেৰ নত 
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সিংহুকার্ধ্যমগ্রিকার্য্যং বা! গৌপশব্প্রত্যয়নিমিত্বং কিঞ্চিৎ সাধ্যতে 

মিথ্যা প্রত্যয়কার্য্যত্বং ত্বনর্থমন্ভবতি গৌণ পতায়ন্ত বিষয়ঞচ 

জানাতি নৈবং সিংহোদেবদত্তঃ স্যাক্লাধমণির্নাণবকইতি তথ। 

গৌণেন দেহাদিসজ্বাতেনাত্বনা কৃতং কর্ম ন মুখ্যেমাহং প্রত্যয়- 

বিষয়েনাম্মনা! কতং স্তান্ন হি গোণনিংহাগ্নিভ্যাং কুতং কর্ম 

 ম্ুখ্যসিংহাগিজ্যাং ককৃতং স্তান্ন চ .ক্রৌর্যেণ পৈঙ্গল্যেন ব। মুখ্য- 
সিংহাগ্র্যোঃ কার্ষ্যং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে স্তৃত্যর্থেনোপক্ষীণত্বাৎ 

স্বয়মানৌ চ জানীতোনাহং সিংহোনাহমগ্রিরিতি ন সিংহস্য 
'কর্্দ মমাগ্রেশ্চেঠি তথা ন সঙ্বাতজৎ কর্ম মম মুখ)স)াত্বনইতি 

প্রত্যয়োযুক্ষতরঃ স্যান্ন পুনরহং কর্তী নম কর্মোতি যচ্চাহপা- 

আয়ে? স্মৃতী চ্ছাপ্রযত্বৈঃ কম্মুহেতুতিরাস্ত্া করোতীঠি ন তেষাং 

মিথ্যাপ্রত্যয়পূর্বকত্বাৎ মিথ্যাপ্রত/য়নিমিত্েষ্টানুতুতক্রিয়াফল 

জনিতসংস্কার পূর্বকাহি স্থতীচ্ছাপ্রযত্বাদয়োযথাঁম্মন্ জন্মনি- 

দেহাদিসজ্ঘাতাভিম|নরাগন্ধেষাদিকৃতৌ ধর্দ্াধন্মোী তৎফলাম্- 

তৎফলানুবশ্চ ততোইতীতেইতীততরেপি জন্মুশীত্যনাদির- 

(বদ্যাকতঃ ংসারোভীতোনাগতশ্চান্থমেয়ঃ ততশ্চ বর্ধঝ কর্শ- 

সন্ন্যাসাৎ জ্ঞাননিষ্ঠায়াং আত্যন্তিকঃ' সংসারোপর' 

মইতি সিদ্ধ) অবিদ্যাত্কত্বাচ্চ দেহাভিমানস্য ত 
ন্লিবৃতো। দেহাদ্যুপপত্তে: সৎসারানগপ্পতিঃ দেহাদিসজ্বাতে 

আক্মাভিমানোহবিদ্যাত্বকঃ ন ছি লোকে গবাদিত্যোহন্তোহং 

মত্তশ্চান্তে. গবাদযইতি জাননূ তেঘহমিতি প্রত্যন্ং মন্ততে 
কশ্চিদজানংস্ত মন্ততে হ্থবাণৌ পুরুষবিজ্ঞানবৎ অবিবেকতো- 

দেহাদিসজ্ঘাতে কু্ধ্যাদহমিতি প্রত্যয়ং নহি বিবেকতোজানন্ 

ষন্যাত্ব! বৈ পুত্রনামাসীতি পুজ্রেহং প্রত্যয়ঃ সহ জম্যলনক- 
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সম্বন্ধনিমিতেগৌণেন চাস্বনা ভোজনাদিবৎ পরমার্থকার্ধং ন 
শক্যতে কর্তং গৌণসিংহানিভ্যাং মুখ্যসিংহাগ্রিকার্য্যবৎ অদৃষ্ট 
বিষম্নচোধনা প্রামাণ্যাপদাত্মকর্তব্যং গোৌণৈর্দেহেন্দিয়াত্মতিঃ ক্রিয়ত- 

ইতি চেন্ন আবদ্যাকতাত্বত্বাৎ তেষাং গৌণাআত্মনোদেহেন্টি 

ষাঁদয়ঃ কিং তরি মিথ্যাপ্রত্যয়েনৈবাসনস্তা ত্বনঃ সঙ্গাত্বত্বমা- 
পাদ্যন্তে তপ্ভাবে ভাবান্তদনভাৰে চাভ।বাদ।ববোকনাং হ্জ্ঞান- 

কালে বাপানাং দৃগ্ভতেদীর্ঘোহঙ্গোরোহমিতি দেহাদিনজ্যাতে- 

প্রত্যগ্জোভখাঁত ন তু বিবেকিনাং অন্তোহৎ দেহাদিসজ্ঘাতা- 

দিতি জ্ঞানবতাং ততৎকালে দেহাদিসজ্বাতেহং প্রত্যয়োভবতি 
তন্মাৎ যিথ্যাপৃত্যয়োভাবেইভাবাৎ ততকৃতএব ন গৌণঃ পৃথক্- 

গৃহমাণাধিশেষসামাহ্যযোহি সিংহদেবদত্তয়োরগিমাণবকয়ো বা 
গোৌঁণঃ প্রত্যয়; শবপ্রয়োগোবা স্তাননাগৃহ্মাণসমান্তবিশেষয়োঃ 
যথ! শাঁঞ্রজতয়োবন্তক্তৎ শ্রুতি প্রমাপ্যা/দত ন তত্প্রামাণ্য- 

ববয়ত্বাৎ প্রত্যপ্া।এপ্রমাণাহূপনবে 1হ বিষয়েইগ্রিহোত্রা।দ- 

সাধ্যপাধনসন্বদ্ধঃ পুতে: প্রামাণ্য ন প্রত্যকাদবিষয়ে অদৃষ্ট 

দর্শনার্থাবষয়খা এামাণ/শ ওয়ান দৃষ্মিথযাজ্ঞান।'নমিত্স্তাহং- 

প্রত্যযস্ত দেহাদিলঙ্থাতে গৌণ কন্পায়হং শক্ং নাহ 
আতিশতমপি শাতো!গ্ররপ্রকাশোবেতি করব প্রামাণ্য ভুপৈতি 

যি ব্রায়াৎ শাতোগিরপ্রকাশেরবেতি তথাপ্যর্থান্তরং শ্রুতের্বি- 

বক্ষিতং কল্পং প্রাথাণঢান্যথান্থপপত্তেঃ ন তু প্রমাণাস্ত রব রুদ্ধং 

গ্ববচনবিরুদ্ধং বা! কন্মরণো'মণ্যা প্রত্যন্বৎ কতৃকত্বাৎ কর্ত রতাবে 

শুতেরপ্রামাণ্য/মতি চেৎ ন ত্রহ্গবিদ্যায়ামর্থবন্বোপপত্তেঃ কর্ম 
বাধক্রতিবৎ ব্রহ্ম বিদ্যা বাঁধশ্রুতের প্রামণ্য প্রনঙ্গ ইাত চেস্ন বাঁধক- 

প্রত্যয়ান্থপপত্রে্থা ব্রহ্মবিদ্যাব।ধ্রত্যাত্বন্তবগতে দেহাদিস- 
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গধাতেহছং প্রতায়োবাধাতে তথাত্বপ্পেবাত্বাবগতির্ন কদাচিং 
কেন্চিৎ কথঞ্চিদপি বাধিতুং শক] ফলাব্যতিরেকাবগতের্ধখা- 
গ্রিকষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি ন চ কর্ম্মবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যং পূর্বপূর্ব- 

প্রবৃতিনিরোধেনোত রাত্তরাপৃর্ধাপূর্ব প্রবৃত্তি রননস্ত প্রতাগাম্মা- 

ভিমুখ্যগ্রবৃত্ত্যৎপাদনা্থত্বাৎ মিথ্যাত্বেপুযপায়ন্টোপেরসত্যতয়| মি- 
খ্যাতেপ্যুপায়ন্তোপেয়সত্যতয়। সত্যত্বমেব জ্যাদ্যয়াুধাদানং 
বিধিশেষাণাং লোকেপি বালোন্মত্তা্দীনাং পবমাদিপাবয়িতয্যে 

চূড়াব্ধনাদিবচনং প্রকা রাস্তরস্থানাঞ্ সাক্ষান্গেব প্রামাণ্য সিদ্ধিঃ 
প্রাগাত্বজানাৎ দেহাভিমানগ্রত্যক্ষাদিপ্রামাপ্যবৎ | যত্ব, মন্যতে 

হ্যয়মব্যা প্রর্নমাণোপ্যাত্বা সংনিধিমাত্রেণ করোতি তদেব চ মুখ্যং 

কর্তৃত্বমাস্মনোযখা! রাজা যুধ্যমানেযু যোধেষু যুধ্যতইতি প্রসিদ্ধ 
স্বয়মযুধ্যমালোহপি সন্গিধানাদেব জিত: পরাজিতশ্চেতি তথ! 

সেনাপতির্বা নৈব করোতি ক্রিয়াফলসম্বন্ধশ্চ রাঞ্জসেনা- 

পতেশ্চ দৃ্ঃ খা চ খরত্বিকৃকর্ বঙ্মানস্য তথ! দেহাদীনাং 

কর্ম আত্মকতং সৎ তৎফলজ্যাত্মগামিখাৎ যথা ৰা ভ্রাম- 

কপ্য লোঁহত্রামক্ষিতৃত্বাদব্যাপূতস্যৈব মুখ্যমেব কর্তৃত্ঘ তথা 

চাত্বনইতি তদসদকুর্বতঃ কার কত্বপ্রসঙ্গাৎ কারকমনেকগ্রকার- 

মতি চেক বাজপ্রত্ৃতীনাং মৃখ্যন্তাপি কতৃত্বন্ত দর্শনাং রাজা 
তাবৎ স্বব্যাপারেণাপি যুধ্যতে যৌধানং যোধবিতৃত্বেন ধন- 

দানেন চ সুখামেষ করতৃন্তং তথা! জয়পরাজজয়ফলোপভোগেন 

তথা যজমানন্তাপি ধনত্যাগেন দক্ষিণাদানেন চ মুখ্াষেৰ 
কর্তৃত্বং তন্মাদব্যাপৃতন্ত কর্তৃত্বোপচারঃ যঃ সগৌপইত্যবগদ্যতে 
বদি সুখ্যদন্তৎ কর্তৃত্ব, স্ববযাগারলক্ষণং নোপললভ্যতে রাজযজমান* 

্রভৃতিবাং ভগ! লরিবিহান্েখাপি কর্তৃত্বং হৃখ]ং পর্িকর্টোত 



৩৫৪, শ্রীমস্তগবদগীত!। 

বধ ভ্রামণেন ন তথ! রাঞজধজমানাদীনাং স্বব্যাপারোনোপলভ্যতে 
তম্মাৎ সন্গিধিমাত্রেণাঁপি কর্তৃত্ব গৌণষেব তথা চ সন্তু তৎ- 
ফঞসম্বন্ধো২পি গৌণএব স্তান্ন গৌণেন মুখ্যং কার্য্যং নির্বর্কাতে 
তম্মাদসদেবৈতদ্দীমতে দেহাদিন।ং ব্যাপারেণাব্যাপৃত নাস্ব! কর্তা 

ভোক্ত৷ চ স্তা্িতি ভ্রান্তিনিমিত্তস্ত সর্বমুপপদ্যতে যথা স্বপ্রে 

মান্জাঘাঞ্চেবং ন চ দেহাদ্যাত্ম প্র ত্যযত্রাস্তিসস্তান/বিচ্ছেদেু সুযুণ্তি- 

সমাধ্াদিযু কর্তৃত্বভোকৃ ত্বাদ্যনর্থ, উপলভ্যতে তম্মাৎ ভ্রাস্তি- 
প্রত্যয়নিমিত্তএবাযং সংসারভ্রমঃ ন তু পরমার্থইতি সম্যগ্- 
দর্থনাদত্যন্তমেবোপরমইনিমিন্ধং। : 

সর্বং গীতাশাস্ত্রর্থমুপসংহ ত্যান্িন্রধ্যাযে বিশেষতশ্চান্তকহ 
শান্তরার্থদাডরচায মংক্ষেপতউপসংহারং কৃত্বাথেদানীং শাস্ত্রসংগ্রদা- 

ক্লবিধিমাঘ ইদং শান্ত্রং তে তব [হতাষ ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তষে 
অতপস্কাষ তপোর1€তায় ন বাচ্যমিতি ব্যবহিতেন সন্বধ্যতে তপ- 

স্থিনেপ্যতক্তায় গুরুদেবভক্তিরহিতায় কদাচন কম্তাঞ্িপ্যবস্থায়াং 

ন বাচ্যং তক্তত্তশস্বী অপ সত্বশুশ্রর্যোভব'ত তম্মাশাপি ন বাচ্যং 

নচ যোমাং বাস্থদেবং প্রাকৃতৎ মন্্য্যং মত্বা অভ্যহযতি আত্ম 

প্রশংসা দিদোবাথ্যারোপণেন মহেশ্বরত্বমজানর সহতে২সাবপ্য- 

যোগ্যন্ত ম্মমঅ।প ন বাচ্যং ভগবত্যনস্যাবুক্তাম তপশ্থিনে ভক্তায় 

শু আববে অন্ভুজবে চ বাচ্যং শাস্ত্র/মতি সার্থ্যাদগম্যতে তত্র 

মেধা।বনে তপস্িনে বেত্যনধোব্বিকম্পধর্শনাৎ শুক্রযাতক্তিযুক্তাষ 

তপাস্বতে ভগ্ঞাষ মেখাৎণে ব বাচ্যং গুজধাতক্কিবযুক্তীয় ন 

তপান্ধনে নাপ মেধাবিলে বাচ্যৎ ভগবত্যন্যাযুক্তার় সমক্কগুণ- 

বতেপি নখাচ্যং গুরুগুঞ্ধাভক্জমতে চ বাচ্যামত্যেষ শরান্সং- 

প্রদায়বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥ 
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. যইমং পরমং গু্থং মন্তক্রেষু ভিধাস্যতি-। 
ভক্তিং ময়িপর1ং কৃত্বা মামেবৈষ্যতাসংশয়ঃ ॥৬৮॥ 

ন চ তম্মানমষোষু কশ্চন্মে প্রিয়কৃতমঃ | 
ভবিতা ন চমে তন্মাদন্ঃ প্রিয়তরোদ্ভৃবি ॥৬৯॥ 
অধ্যেষ্যতে চ যইমং ধর্ম্যৎ সম্বাদমাবয়োঃ | 
জ্ঞানযজ্জেন তেনাহ্মিষ্উঃ স্তামিত মে মতিঃ ॥৭০॥ 

সম্প্রদায়ন্ত করতঃ ফলমিদনীমাছু বইমং বথোক্তং পরমং 
নিঃশ্রযসার্থং কেশবাজ্জুনষে।ত সন্বাঘরূপং গ্রস্থ২খ গুহাং 
গুপঙ্গোপ্যতমং মন্তক্েযু মধি গুক্তিমৎস্থভিধাক্কতি বক্ষতি গ্রন্থ. 
তোর্থতশ্চ স্থাকপিষ্য তীত্যর্থঃ যথা ত্ববি মযা তক্তেঃ পুনগ্রহণা- 

ততস্তক্তিমাত্রে” কেবলেন শান্ত্রসম্প্রদানে পাত্রস্ভবতীতি গঙ্যতে 
কখমভিধান্ততীত্যুচ্যভে ভক্িং মযি পরাং কৃত্ব। ভগবতঃ পরম: 

গুরোঃ অচ্যুতন্ত শুশ্রীযা ময়! (ক্রতইত্োবং কৃত্বেত্যর্থঃ তস্কেদং 

ফলং হামেবৈধ্যতি সুচ্যতবাত্র সংশযোন কর্তব্যঃ ॥ ৬৮॥ 

কিঞ্চ ন চ তশ্মাচ্ছান্ত্রলন্প্রনায়ক্কতোমহুষ্যেযু মনব্যাণাং হধ্যে 

কশ্িন্সে মন প্রিরকভযোহতিশয়েন প্রিরক ভমোধন্যঃ প্রিষ্নকৃত্ত- 

মোনান্ত্যেবেত্যর্ধঃ বর্তামানেযু ন চ ভবিভ। ভবিষ্যত্যপি 

কালে তকশ্সাৎ দ্বিতীয়োহতঃ প্রিপ্ককত্তরোভূবি লোকেহস্মিন্ 

ভবিতা! ॥ ৬৭ ॥ 

ঘোইশি অধ্যেষ্যতে চ পঠিষ্যাতি যইমং ধরা ধর্মান নগেতং 
সন্বাদয়পং প্রন্যাবধো। তেনেরং কৃতং ভাৎ,। জ্ঞানসবজ্েন 
বিধিজপোপাংওুয়ানলানাং বজানাং জ্ঞামযক্লোদানম বজানিশিষ্"' 



৩৫৬ প্ীদপ্তগ বাগীত | 

শরদ্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যৌনরঃ | 
দোহপিমুক্তঃশু ভান্লোকান প্রাগ্র য়াৎপুণ্য কর্্মণাং৭১ 
কচ্চিদেতশ্রচতৎ পার্থত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতল!। 
কচ্ছিদজ্ঞানলন্মোহঃ প্রনষন্তে ধনঞ্জয় ॥৭২। 

অজ্জুনউবাচ । 

নফ্টোমোহঃ স্থৃতিলর। ত্বতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। 

তম ইত্যতন্তেন জ্ঞানবজ্জেন গাতাশাস্তন্াধ্যয়নং জ্যতে 

ফলবিধিরেষ ব। দেবতা দিবিষধজ্ঞফলফ্ুল্যমস্য ফলভ্ভবতীতি 
তেনাধাজনেনাহমিষ্ঃ পৃজিতঃ স্যাম্তবেরমিতি মে মহ 

মতিরনিশ্চরত ॥ ৭০ ॥ 
অথ শ্রোতৃরিদং ফলং শ্রন্ধাবান্ শ্রদ্দধানোনম্থৰশ্চাম্থ্যা- 

বর্জিতঃ সন্ ইবহ গ্রস্থং শৃণুষাদপি যোনরো(পিশব।ৎ কিমতার্থ- 
জ্ঞানবান সোপ পাপন্ুক্ধিঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্প,যাং পুণ্য- 

কন্িণামগ্রিহোত্রাদিকর্মবতাং ॥ ৭১ ॥ 

শিব্যস্ক শাস্ত্ার্থগ্রহণবিবেক্বুতৃৎসয়াপৃচ্ছতি তাগ্রহণে জাতে 
পুনগ্রণহয়িব্যাম্যুপাবান্তরেপাপি ইতি প্রষ্টরতিপ্রায়োবসথাস্তর- 
মাস্থায় শিষ্যঃ কৃতার্ণঃ কর্তব্যইত্যাচার্যযধর্শঃ প্রদর্শিতো হবভি- 
কচ্চিৎ কিমেতৎ ময়োক্তং শ্রুতং শ্রবণেনাবধারিতং পার্থ কিং 
তর একাগ্রেণ চেতস! একচিত্তেন কিছ গ্রধানিতং কঙ্িদজান- 

সন্দোহোংজাননিষিত্বঃ সন্মোহোটবচিত্বভাবোংবিবেকতা স্বা' 
ভাখিক; কিং প্রন্টোযদর্ধোৎ আন্প্রবপানাসত্তব মঘ টো", 
দেইন্বাধানা পরন্মুতিতে ভূড়া। ধসগুস্॥ ৭81 : 



কঙ্টারন্যাধ্যায়। ৩6৭ 

স্থিতোহন্মি গতমন্দেহঃ ররিয্যে.বচনং তব 8৭৩। 

সগ্জয়উবাচ। 

ইত্যহং বাস্দেবস্থয পার্থস্য চ মহাজ্বনঃ | 

সম্বদমিমমশ্রৌষমন্ুতং লোমহর্ষণং ॥৭৪। 
ব্যাসগরসাদাচ্ছ তবানিমং গুহমহং পর । 
যোগং যোগেশখবরাৎ কৃঝ্ঠাৎ সাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ং ॥৭৫ 

অর্জুন উবাচ নষ্টোমোহোহ্জ্ঞাজং তম: সমস্তসংসারানর্ধ- 
হেতুঃ সাগরইব ছুন্তরঃ স্মৃতিশ্চাত্বস্তস্ববিষয়ালন্ধ! বগা লাভাৎ 

সর্ধগ্রস্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ত্বংপ্রনাদাত্তব গ্রসাদান্ময়! ততপ্রসাদ- 

হাশ্রিতেনাচ্যুত অনেন মোহনাশ প্রশ্নপ্রতিবচনেন সর্বশান্তার্থ 

জঞানফলমেতাবদেবেতি জিশ্চিতং দর্শিতং তবভীতি বহুক্তা- 

জানসন্মোহনাশ আত্মস্থতিং লাভশ্চেতি তথ! চ শ্রতাবনাত্ববিৎ 

শোঁডামীতি উপন্যন্তাত্মজ্ঞানে সর্ধগ্রস্থিবিপ্রমোক্ষোভিদ)ডে 

হঙরগ্রন্থি স্বত্র ক্লোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনূুপশ্যতহতি চ 

বন্ত্রবর্ণঃ অথেদানীং ত্বচ্ছাসনে [স্থতোম্মি গতসনেছোমুকংশয়ঃ 

কর্িষ্যে (বচনস্তরাহং ত্বৎ্প্রসাদাৎ ক্ৃতার্ধথোন মে কর্তব্যমস্তী- 

ভ্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥ 

,গরিসমাপ্তঃ লকলায়ারশান্্রধেোংথেদানীং কথানন্বন্ধপ্রদর্শ- 

নার্থঃ ষঞ্জয়উবাচ ইত্যেবমহং বান্ুদেবস্য পার্থ চ মহাত্বনঃ 

সম্বাদমিমং যথোক্তমশ্রৌযং শ্রতবানশ্মি অড্ুতমত্যন্তবিন্ময়করং 

রোষছর্যণং রোনাঞ্চকরং ॥ ৭৪ ॥ 

তখেমং "শ্রীকফার্জুন সব্থাদং ব্যাসগ্রসাদা হতে । দিহ্যচক্ষু-* 



৩৫৮ প্ীমন্তগবাপীত!1। 

রাঞ্জন্ সংস্মৃত্য সংশ্ৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতং | 
 কেশবার্জনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুযুছঃ 1৭৬ 

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্থৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ। 
বিম্ময়োমে মহান্ রাজন্ হষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥ 

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্চোযত্র পার্ধোধনুর্ধরঃ| 
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূৃতিঞ্রঁবা নীতির্ম তিন্মম ॥৭৮॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহক্র্যাং সংহিতায়াং বৈয্াপিক্যাং 
ভীম্মপর্বণি শ্রীভগবল্শীতাহুপনিমতস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাসে 
শ্রীরুষ্যার্জ,নসন্বাদে মোক্ষযোগোনামাষ্টাদশোধ্যায়:। 

লাভাৎ শ্রুতবাণ্ জ্ঞাতবানেতং সথ্া্দং গুগ্বংমহহ পরং যোশং 
যোগার্থত্বাত গ্রস্থেপি যোগন্তং সম্যাদামন্ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণণাৎ 
সাক্ষাৎ কথবশঃ স্বয়ং ন পরম্পরাতঃ ॥ ৭৫ ॥ 

ছেরাজন্! ধৃতরা্ই সংস্থত্য সংস্থৃত্যসন্বাদমিমমু তং 
কেশবাজ্জুনযোঃ পুণ্যং শ্রবণাদাঁপ পাপহ্রং শ্রত্বা জদ্যামি চ 
মুহুম্শছঃ প্র তিক্ষণং । ৭৬। : 

তচ্চসস্থৃত্য রূপ্মত্যতু তং হরের্বিশ্বরূপং বিস্ময়োষে নহান্ 
হে রাজন্ হধ্যামি চ পুনঃ পুনঃ। ৭৭। 

কিং বহুনা যত্র ফম্মন্ পক্ষে যোগেখর সর্বযোগানামীস্বরস্তৎ- 
প্রভবত্বাৎ সর্বযেগবীত্রশ্চ রুষ্গোষত্র পার্ধোষন্মিন্ পক্ষে ধনুদ্ধ- 
রোগান্তীবধন্ব। শ্রীন্তম্মিনি পাগুবানাং পক্ষে বিজরস্তত্রৈব 
ভূতি শ্রিযোবিশেষবিস্তারোভূতিঞফর্বাইব্যতিচারিণী নীতির্নঘই- 
তেবং মভির্খ্বমেতি । ৭৮। 

ইতি শ্রীগোবিনভগবৎ পুজ্যপাদশিষ্য পরহংনপরিব্রা্জ কা- 
ার্যন্ত পীনচ্ছঙ্করভগবতঃ কতো শ্ীতাভাব্যেংটাদশোধ্যায়ঃ । 



দ্রব্য 

ধর্শের প্রকৃত রছ্ঙ্য জানিবাঁর জন্য আজ কাজ হিন্দু 

মীত্রেরই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 

কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সময়ে হিন্দু সস্তানগণ তাছা- 

দের অবন্শিক্ষনীয় সংস্কৃত ভাষায় একবারেই অনভিজ্ঞ। ' 

এ অবস্থাক্ব একমাত্র শানে নিহিত ধর্ম্মতত্ব কি করিষা বুবি- 

বেন? কিন্তু যদি শান্ত্রাহুমোদিত ধর্শমকথ! বাঙ্গল। ভাধায় 

বিশদ করিয়! বুঝান যায়, তাহা হইলে এ অধঃপতিত হিন্দু 

সন্তানের পরমমঞ্জল সংসাধিত হটতে পারে। এ কারণ 
শান্ের প্রকৃত অনুবাদ হওয়! একাস্ত আবশ্যক। এই উদ্দেস্ঠ 

সাধন মানসে আমরা গত চৈত্র মাসে গীতা-অনুবাদে 

প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করি। আমাদের প্রথমাবধিই 

প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, এরূপ ভাবে অনুবাদ কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 

হইবে, হাঁহাতে, একবারেই সংস্কৃত ভামা ও শাস্থে অনভিজ্ঞ 

ব্যক্তিও, অনায়ালে একাধারে সমস্ত শান্সের স্বরূপ মহামূল্য 

শীতাশান্্র বুঝিতে সক্ষম হুন। অথচ শান্ের যাহা 

প্রকত রহস্য তাছাও উদ্বাটিত হয়। এই আশাম্ 

যুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি। 

* তাহাকে আমাদের মনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তিনি অতাস্ত 

প্রীত হইয়া! বলিলেন, “ সাধুসন্বল্প ; কিন্ত ছুঃখের বিষয় শান্ের 

আধ্যাত্মিক রহস্য ভাষাত্তরে অনুবাদ করা একরপ অসস্ভব 

বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। সে সমস্ত অধ্যায় শব প্রকাশক 

কথাই প্রাক অনা ভাষায় পায় যাঁর না। ভবে অনেক কষে 



(২) 

প্রচুর অধ্যবদার সহকারে ক্রমান্বয় ছুই বৎসর বিশেষ পরিশ্রম 

করিলে একরূপ অনেকট। গীতার ভাব ব্যক্ত করিলেও করা 

মাইতে পারে” ইত্যাদি । ্ 
যখন অন্ন ছুই বৎসরের কমে গীতা রা হওয়া 

সস্ভৰে না, তখন ছুই তিন মাসের ভিতর ত্বরাস্বিত হুইয়! 

ক্ষিপ্রহন্তে সেই অনুবাদ কাধ্য সমাধা করিলে কিরূপে আশ! 

ভৃষ্ট হইতে পারে? গ্রাহকগণের আগ্রহে তন্নদিন মধ্যেই 

গীতার অনুবাদ শেষ করিতে হইল। অনদিনে অনুবাদ শেষ 
করিলাম বটে, কিন্ত গীতার প্রকৃত মন্দ্ন ব্যাখ্য! করিতে জ্ঞানত 

কোথাও ক্রেটি হইয়াছে বলিয়! বোধ হয় না। 

্ীভূধর চট্টোপাধ্যায় 
প্রকাশক। 



মস্তব্য 

আমাদের ভগব্গীতা নামক গ্রন্থখানির একটু অত্যন্ত 
প্রদেশে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে ইছা একটি অমূল্য 
রত্বের খনি বিশেষ। ইহাতে যে কতই অমুল্য নিধি 
আছে তাহান্ন হব্বত্তা কর! যাব না। পথিবীতে 

অক্ষানী, এবং স্বলজ্ঞানী প্রভৃতি যভ প্রকার মনুষ্য সত্যে, 

তং সমস্তেরই ষথাসস্তব মুক্তি বা ক্রমোনতি সাধনের নিশিত্ত 

যে যেউপায়ের বিষয়, সমস্ত উপনিষদ, বেদ ও ষড়দর্শনে 

মিদীত হৃইন্বাছে, তৎসমগ্তই, এই গীতা গ্রন্থে অংগৃহীত 
মাছে। “থার তামস প্ররুতির লোক,_ধাহার চিন্ত নিতা- 

স্তই মলিন, নিতাস্ত পাপাক্রান্ত, তিনি কি উপাযের অব- 

লম্বন করিলে 'এই ঘোরতর তামন ভাব হইতে বিমুক্ত 
হুইয়| ক্রমে রাঁজসিক ভাব, তৎপর সাত্বিক ভাবে উপস্থিত 

হইতে পারেন , রাজসপ্রকৃতি বা মধ্যম প্রকৃতির লোকেই 

বাকি উপায়ের অন্থসরণ করিলে রজোভাব পরিত্যাগ পূর্বক 
জাত্বিক ভাবে উন্নতি হইতে পারেন, এবং সাত্িন্ধতাবাপন্ন 

ব! উত্তম প্রকৃতির লোকেই বা কি উপায়ের দ্বারা সেই, 
সমস্ত গুণাতাত পবৰম পদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন; কোন্ 

ব্যক্ষিব চিত্ত কিউপায়ের দ্বার। মালিস্ভ বা চঞ্চলভাদি পরি- 

ত্যাগপূর্বক ক্রমে নিন্মভাব বা বিশুদ্ধি টুগ্রহণ করিতে পারে £ 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মব, মাধ্মধা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি 
সকল কিউপারের দ্বারা সংঘত করিতে হয়; কি উপায়ের 

ঘার। ইত্তি্ঘ ও মনঃদংনম হয়, কিরূপেই বা বিছিত করের 
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1অহষঠান করিতে হয়, কির্ূপে উপাসন। করিতে হয়) ধ্যান, 
_ ধারণা, সমাধি প্রভৃতিই বা কিরূপে অনুষ্ঠান করে ? মুক্তি- 
'লাডের নিমিত্ত কত প্রকার উপায় খাকিতে পারে ; আত্মো- 

৷ ম্নতির পক্ষেই মে কত প্রকার উপায় নির্দিউ আছে; কোন্ 
ব্যর্জির কিরূপ উপায্র অন্গসরণ করা উচিত, ঈশ্বরের কত 
প্রকার অবস্থা আছে; তাহার কোন্ অবস্থা কাহাকে চিত্ত 
করিতে হয়; ঈশ্বর কি পদার্থ, "আত্বাই বা কি পদার্থ; ব্রদ্ধ 
'কিঃ প্রকৃতি কি; জীব কি, জত্বগণ কি; রজোগ্ুণ কি, 

তমোগুণ কি; ইহারা কোগা হইতে আইসে, ইহাদের 
জিয়ার প্রণালীই বা কির”) জীৰ কোথ। হইতে আসে, 

! কিরনীপেই ব।৷ এই জগতের কৃষ্টি হইল; মুক্তি কাহাকে বলে ; 
মন, বুদ্ধি, অভিম/ন, ও ইন্্িয় ও প্রাণাদি কিন্ধূপ পদার্থ, 
কোথা হইতে আইমে ; কিরপে জীবনুক্ক হয়, কিরূপে ঈশ্বরত্ব 

প্রাপ্ত হয়ঃ ইত্যাদি বহুতর বিষর এই গীতা গ্রন্থে বিশেষ 

বিস্তার ও বিশদ তাবে লিখিত হুইয়াছে। অধিক কি, 

৷ ইচ্থাতে এন্ূপ জলত্ত বিবেক, বৈরাগা ও 'উদীসান্প প্রকাশক 
 উপদেশরাশি আছে যে, তাহা! পাঠ করিলে, অন্ততঃ কু 
কালের নিমিত্ত পুরপোকও হ্ুদয়ে স্থান পাইতে পারে না। 

ইছ। পাঠ কর| কালে নত প্রকার কুপ্রবৃত্তি থাকে তত সমন্তই 

যেন চুপসিয়া যায়; বিষয় “চ্ঠাগের বাসনা যেন বিলুপ্ধ 
প্রায় হ্ন। গীতাগ্রঙ্থ যতই পাঠ করিবে, ততই যেন ঈশ্ব- 
রেরু সহিত আম্মার ঘনও| সম্বন্ধ হইতে থাকে, ক্রমেই 
ভক্তি বিবেক ও বৈরাগ্যা্ির দ্বার! আল্র,ত হইয়! পরমানন্দ 
মহৃভব, করিতে থাকে 1 ফনকধ। এঈ গীতা শাস্ত্রের তৃলন। 
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দেওয়। যায়, এমন ধারা গ্রন্থ অন্ভীৰ বিরল) অবশ্টই বেদ, 

উপনিষদ ও দশন শাস্ত্রে, এই গীতা অপেক্ষাযও অধিক 
পরিমাণে তত্বকথা আছে ভাহা সত্য; কিন্ত তাহাদের মধ্যে 
একখানি গ্রন্থে এত কথা ও এত বয় লিখিত নাই। 
তাহার এক একথানি গ্রন্থ পড়িলে কতকগুলি কতকণ্ডল 

বিষয়েরই বিস্তার মতে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্ত সকল 

বিষয় এক গ্রন্থে পাওয়া ধায় ন। কেবল মাত্র গ্রীতাগ্রন্থ পাঁড়- 

লেহ পুর্বোস্ভ সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে। 

অতএব এ অংশে আমরা, বেদ, বেদাস্ত ও দর্শন হইতেও 

এই গীতাকে শ্রে ঝালতে পারি। 

অতএব অন্ত কোন গ্রন্থ না পাঁড়য়। কেবল এই শ্বীতা 

গ্রন্থখাঁন রীতিমত ঘঅধ্য॥ন কারলেহ) মানবু কতব্যাকতব্যাদ 

জানয়া তদঈঞারে চলিঞে। এহিকে পারভ্িক উন্নাত অবধি 

নির্বাণ মুক্তি পর্যস্ত লা কাঁরতে পারে) অতএব এই 

গ্রন্থথানি অধ্যয়ন কর! সকলেরই লিতাও প্রয়োজনীয়। কিন্ত 

ছঃথের বিষর খ্এহ যে, হহা। অধ্যয়ন করিতে যে ষে উপকরণের 

প্রয়োজন তৎ্সমুদ্রয়রই একরূপ অভাব বাঁললেও বোধহয় অতু]কি 

হয় না। ১ম, অংস্কত ভাষায় বিশেষরূপ ব্ুযুৎ্পাভ থাক। 

চাহ; ২য়। অধ্যাত্মগতে এবেশের ক্ষমতা চাই) ওয়, 
ংসারাশবক্তি ঝা 1বষর্র ভোগ তৃষ অত্যন্ত কম থাকা আৰ- 

স্ব, ৪র্ঘ, ঈশ্বর এবং আত্মার উপর নিতান্ত বিশ্বাস ও তক্তি 

থাক আবহ, ৫৭, ধন্দতত্ব জানবার (নম একাত্ত প্রবৃত্তি 

বা অনুরাগ থাক চাহ, এতদ্ব)ত।ত আরও অনেকানেক গুণ 

থাক।৷ আবশ্তক। এইক্পপ.হহলে তিনি গীতা অধ্যয়নের 
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উপযুক্ধ পাত্র হইলেন। তথৎ্পর উপযুক্ত একজন গুরু থাকাও 
আবশ্তক, যাহার নিকট এই' মহাশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে 

হইবে। যিনি বৈশেষিক স্তায় ও সাঞ্যাদি দর্শনশান্্র এবং' 

বেদান্ত (উপনিষৎ ) শ্াক্জ্রাদিতে বিশেন “অভি নিবেশ”? অম্পন্ন, 

এবং সর্বদা অধ্যাত্ম চিন্তাপরায়ণ, বিবেক, বৈরবাগ্য, ওদাসীন্তা, 

ভক্তি শ্রদ্ধ/ সমন্বিত, নিরপেক্ষ, শৌচআচার ও উপাসনাদি 
তৎপর, এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ নিপুণ, ইত্যাদি "৩৭ 

যুক্ত হইলে তীহাকে উপযুক্ত গুরু বলা দায়। ঈদৃশ গুরুর 
নিকট অধ্যয়ন করিলেই গীতা রহস্ত বুঝা যাইতে পারে। 
এই জমুদয়ই গীতা অধ্যযক্সনের উপকরণ। এখন বর্তমান 

সমাজের অবস্থাও দেখুন, ভাহাহইলেই বুঝিতে পারিবেন 

যে গীতা অধ্যয়নের প্রকৃত উপকরণ আছে কিনা। সমাজের 

মধ্যে কএকজন ত্রাহ্ধণ পগ্ডিত ব্যতীত আর কাহারই 

সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত 'মধিকার নাই ইহা বোধহয় সকলেই 
স্বীকার করিবেন। তত্পর অধ্যাত্বগতে প্রবেশে করার 
ক্ষমূত। প্রভৃতি অন্ঠান্ত গুণ বা উপকরণের বিষক্ষ চিন্তা করিতে 

গেলে হৃদয় বড়ই বিহ্বল ও হতাশ্বাস হইয়া পড়ে। বিশেষ 
নব্য সমাজের অবস্থা আরও ভয়াবহ ও শোচনীয় মনে 

হইতেছে, এ অবস্থায় গীতা অধ্যয়ন কেন, দেশের যে কোন 
শান্তর অধ্যয়ন করাহ) ইহাদের পক্ষে নিতাস্ত অসম্ভব মনে 

করি। সমাজের চিত্র করা এখানে আমাদের উদ্দেস্ত নয় 

স্বতএষ সঙ্েপে কেবল ছুই একটি দৃষ্টাত্তের দ্বারাই 
ইহা বুঝানর চেষ্টা করিব। নব্যসমাজের অনেকগুলি 

কোকের অবস্থা ঠিক যেন চুণোগলির ফিরির্গর অরস্থার স্কায় 
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হইয়া পড়িয্াছে। চুণোগলির ফিরিঙ্গিরা পুর্বে বিশুদ্ধ!য়েচ্ছই 
ছিল, স্তরাং ম্পেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহারাদি তাহা- 

দেয় পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, কিন্তু এখন বহুদিন যাবৎ এদেশে 

বসতি করা নিবন্ধন এদেশীয় লোকের জঙ্গে সংআব হইয়া 

ক্রমে অর্ধ বাঙ্গালী ও অর্দ ম্লেচ্ছে পরিণত হইয়াছে 1 এখন 

উহার স্্েচ্গীয় প্রকৃতি এবং শ্পেচ্ছীয় ভাবভর্গী 'ও আচার 

ব্যবহারাদি অনেকটা! বিস্বৃতি হইয়াছে, আবার বাঙ্গালী হইতেও 
অনেক প্রকার প্রকৃতি, ভাব, ভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদির 

গ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার কোন দিকেই নাই। 

ইহাদের অন্তঃকরণ এখন দুপ্রকার স্বভাব বা প্রকৃতির দ্বার। 
ংগঠিত। সুতরাং ইউরোপীয় স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির 

মর্ম উহারা সম্পূর্ণরূপে হদয়ঙম করিতে পাবে না, আবার! 

বাঙ্গালীর স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদির মন্মও অম্পূ্ণ হায় 
করিতে সমর্থ হয় না। কারণ কোন ব্যক্তির গভাঁব জয় 
করিতে হইলে ঠিক্ ফেহরূপ স্বভাবাপন্ন হওয়া আবশ্ঠক, ক্র 4, 

ধল, শট, হিংআঞ্এবং ভণ্ড পাষণ্ডের আস্তরিক প্রকৃতি “1 

স্বভাব কিরূপ তাহা, একজন পরম সাধু ব্যাজ কোন রূপেই 
অনুভব করিতে পারিবেন না| তাহারা কেবল উহাদের বাহরের 

কার্য প্রণালীই জন্দর্শন করিয় বিম্মিত হইতে পারেস, কিন্ত 
'অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা হহয়া যে উহার! এ সকল কুক্রি-, 
যাদি কুরে তাহা কিন্গপে বুঝিবেন ? আবার অত্যন্ত কুপ্রক্কাতির 

লোকও সাধু ব্যক্তির হুদয়স্থ ভাব ব৷ প্রক্কৃতি বা ম্বভা অন্থভব 

করিতে পাঁরবে না। আবার এক এক প্রকার আচার ব্যব- 

হারের মন্ধ হরয়ন্ছ করিতে হইর্লেও সেইং আচার ব্যবহারবঝনূ * 
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হওয়া আবশ্টক, নচেৎ তাহার রহস্য -ভুপয়ঙ্গম. কর য়ায় ন।। 

মনে করুন, হিন্দুগণ শ্রাদ্ধ ও সন্ধ্যা. বন্দনাদির অনুষ্ঠান করি 

থাকেন, কিন্ত এইটি বাস্তবিক কি ব্যাপার ইহার রহন্তইঝ!.কি 

ইু। দ্বার] কি হয়ঃ তাহা একজন ইউরোপীয়ান কোন প্রকারেই 
হদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন নাঃ কারণ তাহার কোন পুক্রষেও 

এইরূপ কোন আচরণ করে নাই, অতএব তিনি বাহির হইতে 
[তল, তগ্,ল, ও কুশ কুহুমাদির ছড়াছড়ী দেখিস্কা একট! 
পাগল[ম ক্রিয়া ব্যতাত আর কিছুই মনে করিতে প্যারবেন না। 

রীতিমত এ সকল ক্রিয়ার অনুষ্টান কারলেই উহার প্রকৃত 

মন্মাদি হদয়ঙ্গম করা বায়। . এইরূপে হডউরোপাদি দেশেও 

অনেক আচার অনুষ্ঠান আচে থাহা আমঞ। সম্পূর্ণরূপ বুঝিতে 

পারি না। « স্থতরাং চুণোগাগর ফাঁরাঞ্গদের পুব্বোঞ্ত ববস্থা 

ঘটিয্াছে। | 
আজ কাল নব্য স্এধ।রের মধ্)ও অনেকেরহ বাল্যকালাবধি 

বিদেশীয় |শরক্ষা, [বেশীর সংসগ :এবং প্ররলতর অন্থচিকীধ! 
প্রভাবে এ ফি।রঙ্গির ন্যায়,না বাঙ্গালী॥না এৰ বারে ম্লেছ এইক্প 

অবস্থা! ধাটয়্াছে, ইহাদের এই .দেশেই জন্ম এবং চিরা্বন পর্য্যস্ত 
এই দেশের সঙ্গে সংত্রব কারস আসিয়াছেন, স্থৃতরাং এই দেশীয় 
স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাঁদ সমুলে |বস্থত হুইতে পারেন 

নাই, বাঙ্গালী স্বভাবের প্রত িলক্ষণ প্রকা।ণত হয়, 'স্থৃতরাং. 

ম্েচ্ছ স্বভাব পুণ মাত্রায় অধিকার করিতে পাঁ(রতেছে না; অত- 
এব ইহারা বহু ষঞ্জ কারলেও গ্পেচ্ছীয় স্বভাব, ও 'আচার 

ব্যধহারাদি সম্পূরূপে হুদস্তক্ষম করিতে পারেন না1 "আবার 

্্রেচ্ছীয় |শক্ষা, শ্েচ্ছীয় সংসগ এবং তীব্র অগ্জকরপেচ্ছ। 
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প্রভাবে শ্লেচ্ছীয় স্বভাবের দ্বারাও অতিশয় অতিস্ভূত হইয়া পড়ি- 
যাছেন, সুতরাং বাঙ্গালীর স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির 

প্রক্কৃত মন্মব বিশেষরূপে হৃদয়্ম করিতে পারিতেছে ন1। ইহার! 

দেশের সকল প্রকার আচার ব্যবহার ও স্বঙাবাদিই গ্লেচ্ছীর 

স্কারানুসারেঃ নেই ছৃষ্টিতেই দেখিয়। থাকেন। .চুনে গলির 
ফিরিঙ্গিরা যেমন এদেশীয় ব্যবহার ও আচারাদিকে .শ্লেচ্ছীয় 

ভাবে মিশাইয়! নূতন এক প্রকার অদ্ভুত ভাবে ধারণ করিয়! 
লয় ইহারাও সেইরূপহই বুঝেন। আত্মতত্বজ্ঞানই হিন্দুর 
মুখ্যতম ধন্ম, এবং যে যে শক্তির বিকাশ হইলে, কিম্বা যে যে 
অনুষ্ঠান করিলে সেই তত্বজ্ঞান বিকশিত হয়, তাহাই থিন্দু, ধন্ম 

বলয়া জানেন। কিন্তু ইহার তাহাকে “রিলিজন” অর্থাৎ সমাঞ্জ 

বন্ধনের নিয়ম বিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। [হুন্দুদিগের। মুক্তি 

আঁধষ্ঠটঠনে বা সালগ্রামাদি বস্ত্রে সগণ ব্রদ্দোপাসনাকে 

“ঘা ইডলেটা(র” পুত্বল পুজা বলিয়! বুঝেন, সর্বগুণ ক্রিয়াতীত 

সর্বব্যাপক চিৎ্স্বরূপ ব্রহ্মকে “গঙ” অর্থাৎ স্বর্গবাসী স্পিরিট 

বলিয়! বুঝেন,অইৈতুকী ভক্তি বা স্বাভাবিক অন্থরাগ্রকে কৃতজ্ঞতা 
বলিয়। বুঝেন,এবং আধ্যাত্মিক ঘটন। বিশেষ শ্রাদ্ধকে “সেরিমণি” 

বলিস বুঝেন,এইরূপ, আত্ম! মন,জ্ঞান,ধ্যান গ্রভৃতি সকল পদার্থ ও 
মমত্ত ,আচার ব্যবহারকেই বিলাভী দৃষ্টিতে বুঝিয্া থাকেন, 
দেশায় কোন 'বিষয়েরই প্রক্কৃত মন্ম্বে প্রবেশ করিতে পারেন না, 

এই গেল এক ম্্রদায়ের কথ|। যাহারা এই সম্প্রদায়ের অস্ত- 

ঘঁত নহেন তাাদেরও সন্ত ভাষায় প্রায় সকলেরই অধিকার 

নাই» সুতরাং এইরূপ অবস্থার গ্্ত1! অধ্যয়ন কর! এবং তাহার 
ব্ুহস্য সকল -হুদমঙ্গম কর] এককালে অসম্ভব বললিঝোই. হয়। 
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তৎপর উপযুক্ত গুরুও নিতান্ত দুপ্পাপ্য বস্ত, স্থতরাং গীতা 
অধ্যয়নে যে যে উপকরণ আবশ্যক হয়, তৎসমস্তেরই জীম্পুর্ণ 

অতাব বলিতে পারা বায়। তবে কোন উপযুক্ত গুরু ইহার 

রীতিমত বাঙ্গাল অনুবাদ করিয়! দিলে, বাহীরা পুর্বোক্ত নব্য 

সম্প্রদায়ের মধ্যে নহেন তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকার হইতে 

পারে সত্য--কিল্তু তাহাও অতি ছুসাধ্য ব্যাপার, প্রথম উপযুক্ত 

গুরুরই অভাব, দ্বিতীয়তঃ ইহার কেবল প্রতি শ্লোকের অক্ষরানু- 

বাদ করিয়। দিলে তাহা করা না করা সমান ; কারণ তন্বারা 
শ্ীতার প্ররূত রহস্য কি তাহ। বুঝ যায় না। ভাবানবাদ করাও 

অত্যন্ত ছরূহ ব্যাপার ; কারণ বন্গভাযায় আধ্যাত্মিক ভাবব্যগ্রক 

শর্ব অতি বিরল, সংস্কৃত আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্ক যে সমস্ত 

কথা।' আছে তাহার কতকগুলি যে বশ্গভাষাতে একেবারে 

ব্যবহৃত হয় না তাহা নহে, কিন্তু বিকৃতভাবে । সংস্কৃততে যে 

ভাবে ব্যবহৃত হয় সে ভাবে হয় না; সুতরাং সেই সকল কথা 

বুঝাইতেও অনেক টাকা টাপ্পনীর প্রয়োজন হয়, অতএব 

ভাবান্ুবাদ করিতে গেলে গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ ও অপ্রাঞ্জল হইয়। 
উদ্ভিবারই কথা এই সকল কারণে গীতার প্রকৃত ভাবাহ্থবাদ 

হওয়াই অসস্ভব। গীতার যিনি প্রকৃত অধিকারী; গীতার ভাব 

সর্বদা যাহার হৃদয়ের স্তরে জাগরূক, অনুবাদ কাধ্য তাহার 

দ্বারাও হইতে পারে না। গীতার ভাব চিত্তে জাগন্ূক থাকিলে 

দেহাঁভিমান থাক্রে না। হ্দাতিমানশুন্য ব্যক্তি কথন অন্বাদ 

কাধ্য করিতে পারেন না। তাই বলিতেছি গীতার অবিকৃত 

ও ,অকৃত্রিম অধ্যবসায় সহকারে ভাঁবানুবাদ কর! অসস্তব। 

তথাপি অসম্পুণ হইলেও মুলে না হওয়া অপেক্ষা, শ্রেয়স্বর 
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হইবে, তাহাতে সঙ্দেহ নাই। এই ভন্য যথাসাধ্য পরিশ্রমে 

শাঙ্করভাষ্যের ভাবানগবাদ করা হইল; শাঙ্য পাতগ্রল ও 
ব্দোস্তাদি দর্শন এবং বহুসঞ্্যাদি উপনিষদাক্দি শাস্ত্রের 
বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্বক এবং রামানুজ শ্রীধরস্বামী 

প্রভৃতি সমালোড়ন করিয়া, শাঙ্করভাষ্য ও মধুন্থদন সরস্বতীর 

টাকাকে মুলভিত্তি করিয়া গীতার অনুবাদ করাগিয়াছে। 

অন্ুবাদটি যাহাতে কেবল গীতার অক্ষরান্ববাদ না [হইয়া 
ভাবান্থবাদ হয়, অনুবাদ পড়িয়া যাহাতে অনেক পরিমাণে 

গীতার ভাব পরিগ্রহ করিতে পারা যায়, তজ্ঞন্য সাধ্যমত চেষ্ট। 

করা হইয়াছে । কিন্ত আমরাম্পষ্টই বলিয়াছি গীতার প্রকৃত ভাবজ্ঞ 
ব্যক্তি দ্বারাও অনুবাদ কাধ্য হওয়া অসম্ভব, এবং এরপ 

বাক্তি ভিন্ন অন্ত ব্যক্তি দ্বারা অনুদিত গীত৷ যে অন্রান্ত.হইতে 
পারে ন' তাহাও ঠিক। সুতরাং আমাদিগের অন্ুবাদও 

একেবারে অভ্রাত্ত পহে, তবে আমর] ভগবান শঙ্গরাচাধ্যের 

ভাষ্যকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছি, বিশ্বাস, এক পদও 

তাহা হইতে জরিক্ী যাই নাই। যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ 

ব্ুৎপন্ন অর্থাৎ বেদ বেদাস্তাদি দর্শন এবং ইতিহাস পুরাণ 
প্রভৃতি শাস্ত্রে যাঁহাদের পাণ্ডিত্য আছে এবং যাহাদিগ্ের 
অস্তর্জগতে প্রবেশ আছে, যশঃ ও অর্থ উপার্জনকেই যাহার! 

'বিদ্যা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে ন1 করেন, এবম্প্রকার 
সাধু মহাত্মা! পণ্ডিতদিগের নিকট আমাদের সবিনষ্ব গ্রার্থন] যে 
যদি তাহারা আমাদের স্ধনুবাদ মধ্যে কোন স্থানে ভ্রান্তি 
দেখেন, কোন স্থানে আমাদিগকে খ্খলিতপদ হইতে দেখেন, 
অনুগ্রহ করিয়া তাহ। আমাদিগকে লিখিবেন, আমর] ছিতীয় 
সংস্করণে সংশোধন করিব। প্রকাশক। 





ক্বীমত্তগবদগীত।। 
(বাঙ্গালা) 

প্রথম অধ্যায়। 

হে অগ্জয়! পরস্পর অমরেচ্ছু, আমার পুত্রগণ এবং পাু- 

সন্ততিগণ, ধম্মভৃমি কুকুক্ষেত্রে ধঁকত্রিত হইয়া, কি করিতেছেন? 

অর্থাৎ যুদ্ধেই কৃতনিশ্চয় হইলেন, না, ধর্ম্ুকূমি গ্রভাবে (ক) 

ধর্মবৃত্তির উত্তেজনায়, গাপমঙ্কল বুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, 
অথবা কিরূপ উপক্রম করিতেছেন ? || ১।॥ 

সঞ্জয় বলিপেন, মহারাজ! সেখানে সকলে সমবেত হইলে, 
আপনার পুত্র রাজা দ্র্ধ্যোধন পাগুবসৈন্যদলকে ব্যুহরচনায় 

অবস্থিত দেখি, দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্বক বলিলেন, €) 

আধ্যদের! & দেপুন, পাওবধিগের মহান সৈন্যরাশি, 

আপনার শিষ্য ধৃষ্টছ্যন্ কর্তক বুহভাবে সংস্থাপিত হইয়া 

অবস্থিতি করিতেছেন, (৩) & দেখুন ; এ সৈন্য মধ্যে, মমর- 

ক্ষেত্র, ভীমাঙ্জুন মম মহাধনুর্ধর বীর সকল যুদধার্থে দণডান্নমান; 

(ক) কুরুক্ষেত্র চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র যথা, বৃহস্পতি- 

' কুবাচ যাজ্বঙ্ষ্যং যদ কৃরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং 
নক 

ভূভানাং ব্রহ্ষসদনমিতি জাবালশ্রুতেঃ 



২ গীতা । 

এঁ দেখুন মভারথ সাত্যকি, বিরাট, ক্রুপদ (৪) ধৃষ্টকেতু 
চেকিতান, মহার্ল কাশীরাজ, পুরুজি২১ কুস্তিভোজ, নরপুঞ্গব 

সৈব্য, (৫) বিক্রমশালী যুধামন্থ্য, প্রবল বীর্ধ্যসম্পন্ন উত্তমৌজা, 

অভিমন্ত্য এবং দ্রৌপদীর পুব্রগণ অবস্থিত রহিয়াছেন ; 

ইন্বীরা সকলেই মহারথ। ৬) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমাদিগের 

মধ্যেও যাহারা প্রধান প্রধান বীর, ভাহাদিগকে গণনা করিয়। 

দেখুন, কিন্ত বাঁস্তবিকপক্ষে আমাদের মহাবীর সকল অসঙ্খা, 
তথাপি সেই বীরসমূভের মধো যাহারা আমার সৈন্যের 

নায়কতা করিতেছেন, ভীভাদিগকে আপনার নিকট নির্বাচন 

করিতেছি, ইহারা অন্যান্ত ক্টীরবর্গের উপলক্ষমাত্র | ৭॥ (খ) 
আমাদের পঙ্গে আপনি, ভীত্ম, কর্ণ, রণবিজয়ী কপ, অশ্বখামা, 

বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জরদ্রথ এবং অন্যান্য বহুতর নানা শাস্ত্র 
বিশারদ যদ্ধপারগ বীরগণ আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে প্রস্তত 

আছেন ॥ ৮॥ 

অতএব পাগুব সৈন্গগণ আমাদের বল সহ্য করিতে 

অসমর্থ হইবে বলিয়া বোধ ভইতেছে। “কারণ পাগুৰ সৈন্য 

নিবারণের (গ্রহণের) জন্য আমাদিশের পক্ষে, বারাগ্রণী 

ভীম্মদেব প্রস্তুত রৃহিয়াছেন; কিস্য আমাদিগের এই সৈন্য, 

উহাদের দমন কলা পক্ষে বিলক্ষণ উপযক্ত বোধ হইতেছে, 
৮ ০ সস্প্প শশা পাস ক তা ৫ শপ শা শপ পাশ | পিসি সপ ক 

(খ) দুর্যোধন যে গাণ্ডব বলের দ্বার! কিছুমাত্র ভীত 

হয়েন নাই, কাবণ তাহার বল পাগুব বল অপেক্ষারও 

অধিক, ইহা [জানাইবার নিমিত্ত নিজ পক্ষীয় বি বর্ণন! 

করিতেছেন । 



গীত|। ৩ 

কারণ আমাদের সৈন্ঠ গ্রহণেত্র নিমিত্ত উহ্থীরা স্থুলবুদ্ধি ভীমকে 

নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ 

এখন আপনারা সকলেই সমস্ত অয়নেতে (গ) যথাস্থানে 

অবশ্ডিত হইয়া ভীম্মদেবকেই রক্ষা করিতে থাকুন ॥ ১১॥ 

ুর্যোধনের এরূপ অন্তরে ভীতি ও রাহিরে সাহসবাঞ্জক 

বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া মন্তাপ্রাতাপশালী কুক্নবৃন্দ ভীত্ম, তাহার 

আন্তরিক সাহস বদ্নের নিমিত্ত অন্রাচ্চ সিংহনাদপুর্বক 

শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥ 

তখন, মহাবীর ভীম্ষের এইরূপ যুদ্ধোসাহ বুঝিতে পারিয়া, 

কৌরব পক্ষীয় সেনামধোও অসম্্য শঙ্ব, অসখ্য ভেরী এবং 

পণব, আনক ও গোমুথ প্রভৃতি বাদ্য সকল একত্রে ধ্বনিত 

হইয়া উঠিল এবং তাহতে তুমূল শব্দ উত্থিত হইয়াছিল ॥ ১৩ | 
কৌরবগণের, এইরূপ রখোহসাহপ্রকাশক তুদুল ধ্বনি 

বনুভ্তিত হইলে, কৌরবমন্মুখে বিরাজমান শ্বেতাশমুক্ত 
মহারথে অবগত শ্রীকুঝ এবং অজ্জুন “সই অসাধারণ শঙ্গ- 

দ্বয়ের গগণবিদারক্ট ধ্বনি করিয়া'ছলেন (:৪)। কুষ পাচ 

নামক প্রসিদ্ধ শঙ্খ, এবং ধনগ্য় সেই দেবদন্ত নানক শখের 

ধ্বনি করিয়াছিলেন; ভীমকন্্বা ভামসেন পৌগ্, নামক মহ।- 

শঙ্খ ধ্বনি কত্রিলেন, (৫); কুস্তা পুত্র রাজা' দুধি্টির অনন্ত- 
'বিজর নামক শঙ্গ, নকুল জুঘোষ নামক শখ) এবং সহদেৰ 

শপ শস্প সগা। এা ্ 

(গ) যুদ্ধকালে বোদ্ধাদিগের আপন আপন . বল বুদ্ছির 

মধ্যাদানুলারে অগ্রপশ্চাৎ্ক্রমে অবশ্থিতির স্থানকে এখানে 

“অয়ন”, বল! হইয়াছে । 



৪ গীতা । 

মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ ধ্বনি করিয়াছিলেন (১৬); তখন মৃহা- 
ধনুর্দর কাশীরাঁজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধর্টদ্যয়) বিরাট, অপরা- 

জেয় স[ত্যকী (১৭); দ্রুপদ, পাঞ্চালীর পঞ্চ পুশ, এবং মহাধাহু 

অভিমন্য প্রভৃতি সকলেই আপন আপন শঙ্খের ধ্বনি করিয়া- 

ছিলেন (১৮); হে পৃথিবীপতে ! পাণ্ডব সৈন্ত মধ্যে সেই তুমুল 
শঙ্খ ধ্বনি উঠিক়্া 'আকাশমগুল এবং মেদিনী প্রতিধ্বনিত 

করিল এবং আপনার পুলগণের জ্দয়কে যেন বিদীর্ণ করিয়া 

অত্যন্ত ভয় |বহ্বল করিণ ॥ ১৯॥ 

হে মহারাজ! অনন্তর, মেঃ কুমুল শঙ্খধ্বনি দ্বারা হৃদয়ে 

ভয়সঞ্চার ঠইলেও মাপনার পুত্র দর্যোরনাদিকে অবিচলিতভাবে 

দণ্ডায়মান 'এবং যুদ্ধাথে অন্ধ শশ্ব বর্ষণে সমুদ্যত দেখিয়া, 

পাএুপুন্র ধনগুয় তখন নির্ভীকচিন্তে শরাসনের উন্নয়নপূর্ব্বক 
বাস্থদেবকে এই কথা বগিলেন | ১০। 

হে অভ্যুত ! আপনি কিছু কা.লল নিমিত্ত, এই উভয় সেন* 
দল মধ্যে মানার দগখান সস্থাপত ককুন্ €২১৯১, বেস্থানে 

রাখিলে আমারে সহিত যদ্ধার্থে সম্পপস্থিত লোক- 

গুলিকে জাম একব'র বিশেষ করিয়া রেখিতে পারি, যুদ্ধ 

প্রারস্তে বহুসঙ্খাক বীরগণ সমুপস্থিত দেখিতেছি, ইস্বাদের 
মধ্যে কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা। বিবে- 

চনা করিব (২২); বর্তমান যুদ্ধে হরাস্মা ভুধ্যে ধনের প্রিয়চিকীর্য, 

হইয়া যাহারা এখানে যুদ্ধার্থে সমাগত হইয়াছেন, তাহাদিগকে 
বিশেষ করিয়া দেখিব। ২৩। 

সঞ্জয় কহিলেন, ছে তরতকুলজ ! অন্তর্ধামী বাসুদেব, বিজিত- 
গন ধনঞ্জয় কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, উভয় পক্ষীয় 



গীতা । ৫ 

সৈন্ঘরাশিমধ্যে সেই মহারথ শ্থাপনপুব্বক (৪) ভীম্মা, 
ভ্রোণাচাধ্য এবং অন্তাগ্ত রাজগণেন মমঞ্ষে অক্ধুনকে বলি- 

লন)--হ পার্থ! এই প্রথ রাখিলাম, তুমি যখেচ্ছায় 

সংগ্রামার্থে সমবেত কুকগণকে অবলোকন কর 2৫) তখন 

অজ্ঞুন, সেই উত্তয় পক্ষার সৈম্ভ মধো পিতব্যগণ, পিতা- 

মহগন, আচাধাগণ, মাঙুলগণ, পুভ্রগণ, পৌন্রগণ, শ্বশুরগণ, 

মিত্রগণ, ও বহুতর উপকারক ব্যক্তিকে যুদ্ধীর্থে সমুপস্থিত 

দেখিতে পাইলেন । (২১) কুস্তীপুল্র অঙ্ছুন এই সমস্ত বন্ধু 

বান্ধবকে দেখিয়। অতশর্ব করুণাণি8 হইলেন, এবং অত্যন্ত 

বিষপ্ভাবে আীকুঞ্ষকে এহ কথা বাঁললেন ২ে৭)১-হে ক 

এই নকল নায্'যু জনগণকে সমরেচ্ছাত্ব সন্প।স্থত দেখির। 

আমার অর্থ সকল অধসন্ন ও মুখ পারশুদ্ধ হহতেছে (২৮) 

শরীর বিকম্পিত ও রোমাকিত হইতেছে, হান্ত্র হইতে গাণ্ডীব 

বিশরস্ত (আলগ।) হইরা পাঁডতেছে এবং শগারের মধ্যে 

এক প্রকার দাহ উপাস্থত হইতেছে (১৯); আম যেন আর 

বসির! থাকিতে 'পারিভোছ না, আনার মন যেন বিদাত 

হইতেছে; হে কেশব! দেহ মধ্যে বাষনেত্র স্পন্দনদি যে 

সনস্ত লক্ষণ অন্ভব করতেছি, তাহাও সমীপবন্তাঁ ভগ্গাবহ 
ছুঃখের হুচক) হহাতে আমার মন আরও আঁধক বিকল 

হইয়া উঠিতেছে ৩০/) আম এই সমস্ত আত্মায় জনকে 
মুদ্ধি নিহত করিরা পরিণামে কোন হুখ দেখিতেছি না, 
যদ্দি বল “ঘুদ্ধেতে বিজম্বলাভ হইয়া রাজকায় জুগাগ্রভব হইবে? 

কিন্ত আম সেহ সকল সুখ, স্বজনগণ ব্ধজনিত ছুঃখ্রে ভয়ে 

অতি আঁকঞ্চিংকর মনে করি, অত্রএব হে ক্ঞ্চ| ক্ষামি 



ঙ গাতী। । 

বিজয়ের কামনা করি না, রাজ্য এবং রাজকীয় হুখেও আমার 
কিছুমাত্র বাঞ্ছা নাই ৩১); হে গোবিন্ম! ধাহাদের জন্য আমর! 

রাজ্যভোগ ও হ্খকামনা করিতেছি, & দেখুন! তাভাঁরা 

সকলেই ধন প্রাণের আশ। পরিত্যাগ করিয়া সমরে সমুপস্থিত । 

এই যুদ্ধে ইহারা সকলেই বিনষ্ট *ইলে আমাদের রাজ্য লইয়্াই 
ধা কি লাভ হইবে, ভোগ এবং জীবনধারণেই বাকি ফল 
সৎসাধিত হইবে? অতএব হে মধুহ্দন ! এই সকল 

আচাধ্য, পিতৃব্য, পুক্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশ্তরঃ শ্যালক ও 

সম্থন্ধিগণ আমাকে বিনাণ করিলেও আমি ইঙাদিগকে নষ্ট 

করিতে ইচ্ছা করি না, আঁধক কি, সাধারণ পৃথিবী লাভ ত 

যখ্পামান্তই মনে করি, কিন্ত ত্রিলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তও 

ইছাদিগকে নিধন কারতে আমার প্রবৃত্ত হয় ন1। হে জনার্দন ! 

ছুধ্যোধনাদিকে বধ করিয়। আমাদের কি সুখ বোধ হইবে, তাহা 

আরম দেখিতে পাই না | যাদও ইহারা আততায়ী এবং ইহাদের 

বধে কোনই পাপ নাই বটে, তথাপি কুলক্ষমনিত পাপরাশি 

আমাদের আশ্রয় করিবে (৩২-৩৫); অতএব আমি ইহাদিগকে 

সংহার করিতে পারব না। হে মাধব! সমস্ত আত্বীয়জনবধে 
আমরা কেমণ করিয়। সুখী হইব (৩৬) ? যদিও ইহারা লোডাভ. 
ভৃতাঁচত্ত হই কুলক্ষয় ও মিপ্রপ্রেহ জন্ত পাতক-রাশি দেখিতে 

পাইতে"হ না (৩৭), কিস্ত হে জনার্দন ! আমর! কুলক্ষয়ঞ্জনিত 

দোষর।.শ বুঝিতে পারয়।ও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়। উ।চত 

ঘোধ কাঁরব না কেন ? (৩৮) আমি দেখিতেছি। কুলক্ষয় হইলে 

মনাতন কুগধন্মগুলি বিনষ্ট হয়, কুনধর্মী নষ্ট হইলেই অব্বশঙ্ঃ 

দত্ত কুল অধন্মদ্বারা অভিভ্ুত হইয়া! যায় ॥ ৩৯ ॥ 



গীতা । ৭ 

অধর্থের প্রাহু্াব হইলে কুলন্ত্রীগণ দূষিত হইয়া; উঠে, 
্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণফক্কর উৎপন্ন হয় (৪৭) মন্ধর হইলে 
মেই কুল এবং কুলনাশক দুরাত্মাদিগের নরক হইয়া থাকে, 
তখন তাহাদের পিতৃগণও লুগ্তশ্রাদ্ধ হইয়া ঘোর নিরম়্ে 

নিপতিত হয়েন, ॥ ৪১ ॥ 

এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা জাতিষ্ধন্্ব এবং 

সনাতন কুলধর্্ম উত্সন্ন হইয়া যায় (৪২), হে জনার্দন | 

আমরা গুরুপরপ্পরা গুনিয়াছি যে, যাহার কুলধর্ল্মাদি 

উৎসন্ন হইয়। যায়, তাহাদের অনস্তকাল পর্ধ্যস্ত নিরয়বাস 

হইয়। থাকে,॥ ৪৩ ॥ 

ওঃ! আমরা কি ভয়ানক মহাপাপ করিতে অধ্যবসায় 

করিয়াছি। সাধারণ রাজ্যস্থখলোভে , আমরা, সেই মহান্ 
জনর্থজনক স্বজনহত্য! কাধ্যে উদ্যত হইম়াছি ॥ ৪9 ॥ 

এখন আমার মনে হইতেছে যে, আমি যেরূপ কুকার্য্ে 

অধ্যবসারী হইয়াছি, আমার জীবনাস্ত হওয়াই ইহার উপযুক্ত 

প্রায়শ্চিত্ত । অর্এব বিবেচনা হইতেছে যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রেতে 

আমি অসন্ত্র এবং প্রতিঘুদ্ধবিহীন হইয়া থাকিলে যদি দুর্ঘ্যো- 

ধনাদি ধৃতরাস্রতনয়গণ সন্্রপাণি হইয়া আমাকে নিহত করে; 

তাহা হইলেই আদার উপযুক্ত প্রাকশ্চিন্ত.হইরা, 'পাপনিষ্কতি 

* স্বন্দপ পরম মঙ্গল হইবে। (৫)। সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ ! 

শ্ীকষ্চকে এই মস্ত কথা বলিয়। ধনগ্য় অত্যত্ত শোক- 

সপ্থিগন মানসে, শর সহ গার্ডাব ধনু পরিত্যাগপুর্বক 

সংগ্রামতুমে রথের উপক্ন বসিমু! পড়িলেন ॥ ৪৫॥ 

| প্রথমোহ্ধ্য।যবঃ মামাপ্তঃ। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

সঞ্চয় কহিলেন। তখন মধুত্দন দয়া্চিত্ু, অশ্রদ্বারায় 

আকুলিতনেত্র এবং বিষন্নভাবাপন্ন অজ্ঞনকে এই কথা 
বলিলেন (১); অর্জুন! এই ঘোর শঙ্কট সময়ে কি অন্ত 
তোষার এরূপ অনার্্যজনোচিভ মোহ উপস্থিত হইল? ইহ 
্বর্গীকার্খীর অসেব্য এবং অবশদ্ষর। (১) €হ পার্থ! (পৃধার- 
ওরসজাত) তু।ম অবসাদ অবলম্বন কারও না, হে পরস্তপ! 

(শক্রদলনকারী ) নীচতাপ্রকশক হুদয়দৌব্বল্য পরিত্যাগ- 
পুর্বাক (ষুদ্ধার্থ) উত্থান কর। (৩) অজ্ঞুন বলিলেন, 

ছে মধুক্দন! হে অরিবিমর্দন ! আমি কিরূপে' পুজার 

পাত্র ভীম্মদেব এবং প্রোগাচাধ্যকে এই রণভূমিতে বাণাঘাতের 
বারা প্রতিযুদ্ধ করিৰ? (8) তাহা কোন মতেই হইবে না; 

'অতএব এই সকল মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া 

যদি ইহলোকে আমায় ভিক্ষান্ন তোজন করিতে হয়, তাহাও 

আমি, কল্যাণকর মনে করি। কিন্ত ইহাদিগকে নিধন 
করিলে, কেবল পরলোক কেন, ইহলোকেও আত্মী গণের 

রুধিরযুক্ত অর্থকামের উপভোগ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতে 

হইবে ; অতএব তদপেক্ষায় ভিক্ষান্নে জীবন-বান্রা যেন অধিকতর 

হুখকর বলিয়া বোধ হইতেছে (৫)। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি আমার 
হিংসাদ্িপাপশৃন্ত তিক্ষাবৃত্তিই অধিকতর ধর্করী হইবে, 
উধবা আমি ক্ষত্রিরসত্তান বলিয়া) যুদ্ধ করাই অধিকতর 
ধর্থ সাধন হইবে, তাহ! আমি নিশ্চম্রূপে জানি না। আর; 

যে চয়াপাস্গ নি্প কুলোৎসাদন কার্ধ্য ুতী হইঘ) তাহারই বা 



গীতা ।' রি 

নিশ্চয় কি? রণের খন সমতা! আছে, তধন উহারাও-আমা 
দিগকে পরাজয় করিতে পারে ) ভাহা হইলে যুদ্ধে কি লাভ-হইল? 
যদিও আমরাই উহাদিগ্রকে পরাজয় করিতে পারি, তাহা: 
হইলেও ফলপন্গে আমাদের একরপ পরাজয় হইবে; কারণ: 
যে সকল বন্ধুবান্ধবের বিনাশে আমাদের জীবনধারণ ' করাও ব্তি' 
কষ্টকর মনে হইতেছে, সেই সকল গুরুগণ ও বন্ধুগণই' যু্ধীর্থে 
সন্দুখখীন হইয়াছেন, স্থৃতরাং ইহাদের পরাজয়ে আমাদের, 

সখের আশ! নাই। অতএব জয়ও আমাদের একরপ পরা- 

অয়ই হইবে ; এ জন্ত.ভিক্ষাবৃত্বিই বোধ হয় শ্রেয়স্করী হইবে্)।' 
হে বাস্থদেৰ! আমি, আত্মীয় বন্ধুগণের ভবিতব্য বিনাশজনিত 

ছঃখ এবং কুলক্ষয়াদিজনিত দোষ অন্ুতব করিয়া! আত্মহারা 

হইয়াছি; অতএব আমি বর্তমান বিষয়ে ধর্মান্ধ হইয়! 

আপনাকে জিজ্ঞাস! করিতেছি ;-_-আপনি, আমার পক্ষে যাহ! 

প্রকৃত শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করেন, তাহা বলিয়৷ দিন। পুরুযো- 
সম! আমি শিষ্যতাবে আপনাকে প্রপর হইলাম; আপনি 
আমাকে বর্তমান বিষয়ে সহ্পদেশ প্রদান করুন (৭) আমার 

স্বং বিচারক্ষমত বিনষ্ট হইয়াছে) আত্মীয় বন্ধুগণকে উৎ্সন্ন 
করিয়া, যদি পৃথিবীর মহাসমৃদ্ধিশালী অক'্টক রাজ্য কিন্বা 
বর্ণের ইন্্ত্বও লাভ করিতে পারি, তথাপি আমার এই সকল 
বন্ধুত্জনাদিবিরহঙনিত এইরূপ ইন্ত্রিয়বিশোষক শোক ৰে 
কিসেন্ন দ্বারা নিবারিভ হইবে, তাহ! দেখিতে পাই না 1৮॥ 

সঞজন্র বলিলেন,__হে মহারাজ ! অন্তর্ধ্যামী শ্রীকৃষ্চকে এই 
কথা বলিয়া শত্রমর্দনবিজিতালস্যু অঙ্জুন, “আমি যুদ্ধ করিব 
না” এই বিয়া তুফীস্তাব অবলম্বন করিলেন, 7) হে ভারত | 
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অনভ্তর, ইন্লিয়াধিষ্ঠাতা শ্রীকফ, উভয়. সেনাদল মধ্যে অঞ্জু 
নুকে এইকপ বিষণ দেখিয়॥ যেন উপহাস করিতে করিতে 
এই কথা বলিলেন (১০)। হে ধনগনয়! ভুমি স্ুবুদ্ধি লোকের 
ন্যায় অনেক কথ! বলিলে, আবার বুদ্ধিমানের অকর্তব্য কার্ধ্যও 

কক্সিতেছ, কারণ বাহাদের নিমিত্ত ছুঃখ করার কোন কারণ 
দেখিতে পাই না, তাহাদেন্স নিমিত্ত তুমি ছুংখ করিতেছ, কিন্ত 
ধাহার। প্রকৃত পণ্ডিত, তাহার! মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নিমিত্ 
কোন প্রকার অন্থশোচনা করেন ন। (১১)। তুমি ধাহাদের বিরহ 

বা অভাব মনে করিক্সা। ছুঃখী হইতেছ, বাস্তবিক তাহাদের 
অভাব হওয়া সত্ভবে দা ) কারণ ইন্থারা সকলেই নিত্য পদার্থ। 
ইহা সত্য, বে, আমি, ভুষি এবং এই লমন্ভ জনাধিশখগণ পূর্বের 
কখনও জিজাম না, শাহ শহে; এবং এই.€দহের ভবিষ্যতে যে 
আবর। খোহ থাকিঘ ন্ ভাহাও নহে ; আহয়। এই দেহোৎপদ্তির 

পুর্বেও ছিলাম, এবং ইহার ঘিনাশ হইলে ভবিষ্যতেও 
থাকিব (১২)। আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবদ্ছার পরি- 
বর্তনে কৌমার, কৌমারের পরিবর্তনে ঘৌবন, যৌবনের 
পরিবর্তনেই বার্ধক্য অবস্থা হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ 
একটা পরিবর্তন অবস্থ। মাত্র, মৃত্যুতেও আত্মার কেবল এই 
দেহেরই পরিবর্তন হইয়। থাকে, কিন্তু আত্মার কিছুই হয় 
না, অতঞৰ পপ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হন্ না (১৩)। 
আর বদি বল/শ্বীকার করিলাম মৃত্যু কেবল, আত্মার 
একটা অবস্থাস্তর মাত্র, মৃত্যুতে কেহই বিনষ্ট হয় না, কিন্ত 

ই দ্বেছের অবস্থান্তর ছারা যে পরম্পরের মধ্যে একট! 
বির্ছ উপস্থিত হইবে, ভজ্জনিত হুঃখভোগ্ন কিরূপে না 
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হইতে পারে? ভাহাও তোমায় ভ্রান্তি, কারণ হে ভারত! 
হুখছুখ আত্বাতে থাকে না, পরন্ত মন কিন্বা অন্যান্য 

ইঞ্জিয়গণের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের সন্বন্ধ হইয়াই অসঙ্য- 
প্রকার সুখ, ছঃখ ও শীতোষাদি অন্থভব হইয়া থাকে । এক এফ 
অবস্থান একএক সময় একএকপ্রকার বিষয়ের সহিত সন্বন্ধ 

হইয়া, মন ও অন্যান্য ইন্জিয়ের একএকটা অবস্থা বা ঘটনা- 
বিশেষ উপস্থিত হয়,_যাহাকে পণ্ডিতগণ মনোবৃত্তি ' বলিয়া 

নির্দেশ করেন, তাহারই কোনটির নাম হুখ, কোনটির নাষ 
 ছংখ, স্থৃতরাং ইহারা কে) মনেরই একটি অবস্থা .বা গুণবিশেষ । 
কিন্ত আত্মার কোন গুণ নহে, উহা আত্মাকে সংস্পর্শ করে 
না। অতগ্রব হে কৌন্তেয়! তোমার নিজের নয় বলিয়া, 
যেমন অন্যের সুখ ছুংখ তুমি আপনাতে গণ্য কর,না, সেইরূপ 
মনোবৃতি স্বরূপ 'স্ুখ ছঃখকেও তোমার নিজের (আত্মার) 

বন্ত বলিয়! গণ্য কর! উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ সুখ দুঃখাছগি যখন 

উৎপন্ন পদার্থ, এবং উৎপত্তিমাত্রেই পুনর্ব্বার ইহাদের অভাব 
হইয়। যায়, তখন *ইহাদের নিমিত্ত প্রফুল্প বা অবসর না হইয়া 
সহ্য করাই কর্তব্য । (১৪) হে পুরুষপ্রবর ! যে সমছঃখন্ুখ- 
ধীরপুরুষকে এই অনিভ্য মনোবৃত্ি স্বরূপ সুখছঃখনিচক়্ে 

বিচলিত করিতে না পারে, সেই মহাপুরুষ নির্বাণ মোক্ষলাতের 
' উপযুক্ত গাত্র। ৪১৫। 

স্থথছহখের বাস্তবিক তত্ববিষয়্ে যদি আর একটু অধেষণ কর, 

কে) যত শশবর ভর্কচূড়াদপি মহাশয়ের : ' ধর্্বটাখ্যা? 
এবিখয় অনি বিস্তারে ব্টাখ্যাত আঁছে। টু 



১২ গীত 

'ভাহাতেও ইহা প্রমাঁণ হইবে যে, সুখদুঃখের ঘারা বিচলিত হওয়া 
বুদ্ধিয়ান পুক্রুষের পক্ষে নিতান্ত অন্থচিত। কারণ হুখ ছুঃখাদি 
যখন (উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট পদার্থ, তখন উহার বান্তবিক 

অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা নাই। কিন্ত ত্রাস্িদৃষ্িতে, মৃগভৃষ্ণায 
প্রতীয়মান জল যেরপ মিথ্যা পদার্থ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে 

বৃক্ষাদিতে প্রতীয়মান ভূতপ্রেতাদি যেরূপ মিথ্য। পদার্থ, সুখ 
হঃখাদিও সেইরূপ মিথ্যা পদার্থমাত্র,--অতএব মৃগতৃষ্কায় জল 

ভ্রম হইয়া কিন্বা। বৃক্ষাদিতে তৃত প্রেতের ভ্রম হইয়া বিচলিত 
হওয়। যেরূপ ত্ুবুদ্ধির কর্তব্য কার্য নহে, সেইরূপ মিথ্যা 
পদার্থ সুখছ্ংখাদি দ্বারাও বিচলিত হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্তব্য 
কার্ধ্য নহে। 

দুখছঃখাঁদি সর্বদা! অনুভূয়মান পদার্থ হইলেও, উহা! মিথ্যা 
কেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ করা যাইতেছে । যে যে পদার্থ 
বিকারের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্তই বাস্তবিকপক্ষে মিথ্যা পদার্থ 
অর্ধাৎ কিছুই না। কিন্তু যাহার বিকার সেই জিনিষটিই সত্যপদার্থ, 
সেই সত্য .পদার্থটিকেই নানাপ্রকারে ব্যরহার করার নিমিত্ত 
নানাগ্রকার নাম দেওয়! গিয়া থাকে এবং সেই একএকটি 
নামমাত্র লইয়াই কেবল সখের কথায় একএকটি ভিন্ন ভিন্ন 

বন্ত কল্পনামাত্র কর! হয়, বাস্তবিকপক্ষে উহা! কিছুই নহে। 

মনে :কর, লোকে “ ঘট” বলিয়া একটা জিনিষ ব্যবহার করিয়া 

থাকে, আর উহা যে স্ৃত্িকাথ্ড হইতে একটি বিভিন্ন মত দ্রব্য 

; তাহাও সকলের ধারণা আছে। কিন্তু বাস্তবিক তত্ব অনুষন্ধান 
করিলে, & ঘটটি কিনমৃত্তিক অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন পদার্থ 

বলিয়। [নির্ণয় করা/বাক়্ ? ভাহা কদাচ নহে। মৃত্বিকারই একক 
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অবস্থা-বিশেষ হইলে তাহাকে খ্বট বলিয়া! ব্যবহার করা! যায়্। 

আবার অনারূপ অবস্থা বিশেষ হইলে, লেই যৃত্বিকাকেই গৃহ 
বা কোটা বলা যায় , এবং আর একরূপ সংস্থান হইলে, তাহাকেই 

আবার ইষ্টকও বলা যাঁয়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মৃত্তিকাও যে 
পদ্দার্থ ঁ ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদিও ঠিক সেই একই পদার্থ। 

ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। তাব, যদ্দি ঘট, গৃহ 
ও ইঞ্টকাদি কথাগুলি প্রচলিত ও ব্যবহৃত না হইত, তবে 

সাধারণ মৃত্তিকা! মনে করিয়া যেরূপ “ মৃত্তিক। * এই কথাটি 
মাত্রই ব্যবহার করা হয়, ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদি পদার্থ 
গুলি মনে করিয়াও সেইরূপ কেবল “ঘৃত্তিক1” কথাটি ভিন্ন 
আর কি কথা ব্যবহার কর! হইত? ফলপক্ষে তাহ! হইলে 

ঘটপটাদ্ি প্রত্যেক বন্তকেই কেবল মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার 

করিতে হইত। কিন্ত ব্যবহার ক্ষেত্রেথাকিলে, তিন্ন ভিন্ন ৰকমে 
অবশ্থিত মৃত্ভিকাকে ভিন্ন ভিন্ন নাষে ব্যবহার ন৷ করিলে 

কোনমতেও চলে না। মনে কর, যদি ঘট আনিবার মানসেও 

“এক খণ্ড মৃত্তিকা» আন” বল! হয়, আবার একখানি .ইপ্টক 
আনিতে বলিলেও “এক খণ্ড মৃত্তিকা আন” এই কথাই ধল৷ 

হয়, তবে যে লোকটিকে উহা! আনিতে বলা হয়, সে নিতাস্ত 
বিপদ্দেই নিপতিত হয়, কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহার কিছুই 

আয়ত্ত কর! সম্তবে না। আর যদি ঘটাকার মৃত্তিকা এবং 

ইষ্টকাদির আকার মৃত্তিকার আকুতি বর্ণনাপূর্বক বুঝাইয়৷ দিলা 

পরে “এইরূপ মৃত্তিকা ণণ্ড লইয়া আইস” এইক্প বলা হয়, 

তাহাও অনেক সময়ের কর্শ্। এনিমিত্ত একই মৃত্তিকা 

পদার্থকে “ঘট গটাদি” পৃথক পৃথক নামে ব্যবহার মাত্র 



১৪  শীতা । 

কয়া হয়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক -করিয়া ঘট 

পটাদির অস্তিত্ব বা সত্বাও কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত একট! 

মুখের কথান্ব সত্তা বা অস্তিত্ব মাত্র; বাস্তবিক ' কল্পে” উহ 
কিছুই ন!। বাস্তবিক, মৃস্তিকাই সত্য পদার্থ। আবার আর 

একটু চিন্তা করিলে দেখিবে যে মৃত্তিকাও ঘটপটাদির ভ্তায় 

একটা মুখের কথার পদার্থ, উহ্বাও. মিথ্যা, উহারও বাস্তবিক 
সত্যতা ঘটে না; কতকগুলি পরমাণুর একপ্রকার সন্নিবেশ 

হইলে "তাহাকে মৃত্তিকা বলিয়া বাবহার করিয়া থাফে। 
আবার আর একপ্রকারে সন্নিবেশ হইলে, সেই পরমাণু- 
রাঁশিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়! বাবহার করিয়া! থাকে ; সুতরাং মৃত্তিকা 

ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কতকগুলি পরমাণুরাশি ব্যতীত 

আর কিছুষ্ট না। তাহা হইলে এখন জানা গেল যে, ঘটা 
পটও পরমাণু রাশি ব্যতীত আর কিছু না। আবার পরমাণু- 

রাশিও মখন উৎপন্ন পদার্থ তখন তাহাও একট। কথার 

দ্রব্য মাত্র, বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে। যে বন্ত হইতে 

পরমাণুরাশি বিকসিত হয়, তাহারই এক নামান্তর মাত্র 
“ পরমাণু/”__মতএব দৃশ্ঠমান ঘটপটাদিদ্রবাগুলিকে পরমাথু- 
রাজি না বলিয়া যে ড্রবা হইতে পরমাণুরাজি 
প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দ্রব্য বলিলেই ঠিক হয়। এইবপ 
সুক্ষ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ইহা নিশ্চয় হইয়া আইসে' 

যে, সংসারে যত প্রকার বিকার পদার্থ আছে,.তৎসমস্তই অসৎ 

অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তাহা নাই, কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত 
এক একটা মুখের কথা মাত্র। 

যদি বিকার পদার্থমাত্রেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব ন থাকিল, 
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এবং কেবল মাত্র মুখের কথায় অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, আর ঘট- 

পটাদি দৃশ্টমান বস্তমাত্রেই বিকার* পদার্থ হয়, তাহা হইলে 
দৃশ্ঠমার্ন সমস্ত বস্তাইত মিথ্যা পদার্থ হইল। তবে কি এই সমস্ত 

জগত কেবল শৃন্যময়,--অভাবমন্্ অভাব, শূন্য ব্যতীত কি 

আর কিছুই নাই? তাহাও নহে, তবে বাস্তবিক তত্ব কি, 
তাহার বিবরণ করা যাইতেছে, _-এই জগতে কেবল একটিমাত্র 
বন্তই অবিকার আছে, তাহার কোন প্রকার বিকারই পরিলক্ষিত 
হয় না, তৃতরাং মেই একটি মাত্র বস্তরই বাস্তবিক অস্ভিত্ব আছে, 
সেই অস্তিত্ব কেবল মুখের কথার অস্তিত্ব নহে, সেইটিই জগতের 

সারভৃূত পদার্থ । অতএব এই অনন্ত ব্রচ্মাও শুন্যমন্ন বা 

অভাবময নহে, টি কি পদার্থ? সেইটি সন্ত বা বিদ্য- 
মানতা পদার্থ, বিদ্যমানত! বা সস্তার কোনরূপ উৎপন্িবিশেষ, 
পরিবর্তন, ত্রাস, বৃদ্ধি এবং স্ধহত ভাবে অবশ্থিতি ইহার কোন 
প্রকার বিকার পরিলক্ষিত হয় না, স্থৃতরাং সত্তাপদার্থটিই সৎ 
ব৷ সত্য বস্ত। মাহার উৎপত্তি, বিনাশ, ও হ্রাস বৃদ্ধি প্রতৃতি 

দেখিতে পাওয়া যায়, জ্নর্থাৎ বে বস্ত্র অস্তিত্ব একবার দেখা যায়, 

আবার দেখা বায় না, তাহাই অসৎ পদার্থ। আর যাহার অস্তিত্ব 
সর্বদাই দেখাধায়, কখনই অভাব হইয়া! যায় না) তাহাই সঙ বা 

সত্য, বা নিত্য। ঘটপটাদি দ্রব্য গুলি কখনও থাকে, স্মাবার 
কখনও থাকে না, অতএব উহারা অসৎ পদার্থ, আর সতাপদার্থটা 
সর্বদাই, অনুভব হয়, কখনই উহার অভাব দৃষ্ট হয় না, 
স্থতরাং সত্তা! সং পদার্থ। 

কথাটা আর একটু বিস্তার করিয়। বুঝান যাইতেছে, লোকে 

যে সকল বস্ঘ* সর্বদা প্রত্যক্ষ” করিয়া থাকে তঙসমন্ত 
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স্থলেই ঘাহাদের দুটি বিষয়ের ছুটি জ্ঞান হইয়া! থাকে, একটি 
জ্ঞান অসৎ্বস্ত বিষয়ক, আবার একটি জ্ঞান সত্বস্ত বিষয়ক । 

মনে কর, একটি ঘট দৃষ্ট হইতেছে, এখন এই; ঘটি দেখা 
মাত্রেই যেমন ঘট্টির জ্ঞান হয়, তেমন তৎসঙ্গে তাহার একটা 
অস্ভিত্বেরও জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঘটটিও বুঝিতে পারা যায় 
আবার ঘটটি যে আছে, ভাহাও বুঝিতে পারা যায়; এই ছুই 

প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ঘটপ্রকাশক বা ঘটবিষয়ক জ্ঞানটি 
অসৎ বিষয়ক আর এ ঘটের অন্তিত্ব বা সত্তা বা বিদ্যমানতার 

প্রকাশক জ্ঞানটি সৎ বিময়ক। কারণ ঘটটি সর্বদ1 থাকে না 
ঘটটি যখন ভাঙ্গিযা যায়, তখন তাহাকে দেখাও মায় না, 

অতএব ঘট মিথ্যা বা অসং পদার্থ। কিন্ত এ ঘটের সঙ্গে সঙ্গে 

যে একট মত্ত বা বিদ্যমীনতা অথবা অস্তিত্বের অনুভব হইতে 

ছিল, সেই জ্ঞান এখনও হইতেছে । তবে অবশ্ঠই এ বিনষ্ট 

ঘট্টি সম্বন্ধে আর বিদামানতার জ্ঞান হইতেছে না সত্য, 

কিন্তু অন্য ঘট) কিম্বা পটাদি সম্বন্ধে & অস্তিত্ব, বা বিদ্য- 

মানতা ব। সন্তা পদার্থের জ্ঞান হইতেছে । ধ্এরপ ঘটনা কখনই 

হয় না যে, অস্তিত্ব বা বিদামানতার জান হইতেছে না, অথচ 
অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান হহতেছে। বাহার যে কোন 

পদার্থের জ্ঞান হয় তাহারই জঙ্গে সঙ্গে একটা অস্তিত্ব বা 

বিদ্যমানতার জ্ঞান হইয়া! থাকে অর্থাৎ বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব 

বাদ দিয় কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ 
প্রত্যেক বস্বতে সত্তার অনুভব হয়। উহা নান! নহে, 

একই জত্ত সকল বস্বতে অনুভূত হইয়া থাকে, এজন্য 

অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাটিই সৎ, নিত্য, বা সত্য, এবং অদ্বিতীয় 
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পদার্ঘ। অতএব ঘটাদি বিকার পদার্থের বাস্তবিক অস্ত 

না থাঁকিলেও জনতার যখন অস্তিত্ব থাকিল তখন সমস্ত 

সংসারকে অভাব্ময় বা শৃন্যময় বলিতে পারা যায় না। 

ঘটাদি ষে মিথ্যা পদার্থ, তাহা! যেষন বুঝিতে পারিলে, 

তেমন তোমার, আমার এবং এ জকল ভীম্প্রোণচাধ্যাদি 

সমস্ত প্রাণীর দেহ, দেহের উপাদান, এবং দেহের মধ্যে ইন্জিয়,, 

মন প্রস্থৃভি যাহা কিছু আছে, আর শীতোষ ও সুখ দুঃখাঁদ 

এবং তাহার কারণ এত সমস্তই মিথ্যা পদাথ, ইহার 

কিছুরই ধাক্তবিক অস্তিত্ব নাই, কেবল মুখের কথায় অস্তিত্ব 
মাত্র। 

ভাবিষ্বা দেখ, এই দ্রেহট। বদিও অস্থি, মাংস, মঙ্জা, মেদ, 
৯১ নাড়ী প্রভৃতির সমষ্টি দ্বরূপ বটে, তথাঁপ বাস্তবিক ইহা, 
অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, হুপ্ধ, ঘ্ুত প্রভৃতি কতকগুলি ভুক্ত পাত 

দ্রব্যের একটু ব্নূপাস্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে 

ৰেসকল দ্রব্য আহার করে সেই সকল বন্তহ, নান! একার 

কৌশল ,ও ক্রিয়ার ছারা ২০। ২২ দণ্ড পরে, দেহের অদ্ছি, 

১$ংসাদি আকারে পরিণত হর, অতএব দেহ সম্বন্ধে সেই 

অন ব্যঞ্জনাদি পদাথথই সত্য, আর এই অস্থি মাংসাদির সমগ্র 
দেহটা দিথ্যা পদার্থ। তবে 1ক না কথাবাত্ ও ব্যবহারের 

সুবিধার ধরনানপ্ু, একটু অবস্থান্তরে পরিণত সেই অন্্ ব্যগ্- 
নদ ভ্রব্যগুঁণকেহ “০হ* বালা একটা সংজ্ঞ। ঝা নাম 

শওয়া হয়। 'বাস্তবিকৃ হহা কেবল সেহ দাহল তরকারা 

ব্যতাত আর কিছুই নহে। 2 

আবার সেহ অন্ন ব্যঞ্জনাদির তন্বাম্বেষণ করিলেও জান! 
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যাইবে ঘে, উহাও মিথ্যা পদার্থ, উহারও বান্তবিক অন্তিত্থ 

নাই, কারণ কতকগুলি পার্থিব পরনীণ সম্টিন “কুছ একটু 

অবস্থাত্তর হইগ্নাই অন্ন ব্যঞ্জনাদি অবস্থা হইয়াছে, অতএব 

ব্যবহারের স্থুবিধার জন্য একটু পরিবর্তিত অবস্থাগত পার্থিব 
পরমাণুরাঁশিকেই “দাইল+ “তরকারী” প্রভৃতি নাম ব্যবহার 

করা গিয়া থাকে। 

যখন অনব্যঞ্জন প্রভৃতি, মিথ্য! পদার্থ কেবল পার্থিব পরমাণু- . 

রাশির একট। নামাস্তর মাত্র, তখন দেহটাও সেই পার্থব 

পরমাণুরাশির সমট্িই হইল, তদতীত আর কিছুই নহে। আবার 

পরমাণুও যখন উত্পন্ন ও বিনাশী এবং বিকার পদার্থ, তখন 

উহাদেরও বাস্তবিক আন্তিত্ব নাহ, উহারাও মিথ্যা পদার্থ । যাহা, 

হইতে পরমাণুরাশির উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্ব। যাহার রূপাস্তর “ 

হুইয়। পরমাণুর অবস্থা প্রকাশ পাহয়াছে, তাহারই একটা 
নামাত্তর “ পরমাণু” । অতএব অন্নব্যঞ্জন, ও দেহপদার্থটাও 

সেই পরমাণুর মুল কারণ যে পদার্থটা (তন্মাত্র) তাহারহ 

নাথাত্তর মাত্র। হুতরাং সকারণক দেহাদ নমস্ত পদার্থই 

মিথ্যা, কেবল মৃগতৃষণয় জলের স্তায় একটা মুখের কথার দ্রব্য 

মাত্র। ইন্র্িয়। মন, প্রাণ ও শীতোক নুখ ছঃখাদিও এইরূপ 
উৎপত্তি বিনাশবি/শষ্ট বিকার পদার্থ অতএব উহারাও বাস্তবিক 
মিথ পনীর্থ, অতএব ইহাদের কাহারই আস্তিত্ব নাহ। ্ 

আবার, যাহা সং বা সত্যপদার্থ (অর্থাৎ আত্মা,যাহী। পুর্বে 
মত্ব। গ্বরূপ বলিয়া ) তাহারও কখন .অভাব হহতে পারে” 
না। (কারণ অত্ত। প্দীথের অভাব কখনই পরিদৃ্ হয় না, 

ইহা পুব্বেই বলিয়। আসিগাছি।) ব্রদ্ধ-্বরূপ-বিৎ্পুত্বগগ 
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সৎ আর অপৎ এতগুভদ্বের এইক্সপ বাবস্থাই অবগত আছেন। 
অতএব, তুমিও সেই তত্বদরশ মহাত্বাগণের গদ্থাই ম্মরগ করিয়। 
শোক মোহ পরিত্যাগপুর্বক শীতোষ ও সুখ ছুঃখাদি ঘন্্কে 
মৃগতৃষ্ণার জলের ন্তায় মিখ্যাবোধে সহ্য করিয়। লও (১৬)। 

আকাশের দ্বারা, যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত দ্রব্য পরিব্যাপ্তভাবে 

আছে, সেইরূপ বাছার দ্বারা এই জগত পরিব্যাপ্তভাবে আছে, 
তিনিই মেই সত্তারূপ এবং সৎ বা! সত্য পদার্থ, তাহাকে 
অবিনাশী বলিরা জানিও। কারণ, অবয়বের ক্ষর বা বৃদ্ধি 

হইয়াই এক এক বস্তর বিনাশ ও অন্যথা হইয়! থাকে কন্ত 
তাহার কোন প্রকার অবয়বও নাই তাহার ভ্রাস বৃদ্ধিও নাই 

এমন তিনি অব্যয়, সুতরাং তাহাকে কেহ বিন করিতে 
সারে ন1 (১৭)। 

সেই হীক্রর, মনের প্রত্যঙ্গাদির অবিষয় আাবনাশা ও নিত্য 
সন্তাস্বদ্দিপ পদাথ ই সনস্ত দেহের আত্মা, তাহার এথ দেহ সকল, 
সৃগতৃঝর জল, ও স্বপ্ন এব্ং ইন্ত্রনালা'দর পদের ন্যায় মিথ্যা 
বালয্ক। কথিত হয়, অতএব হে ভারত! এই মিথ্য। দেহা।দর 

গর্ত শোক মোহাদ কারয়। যুদ্ধে প্রাতনিবৃত্ত হও? তোমার 
উ/চত নহে (১৮)। 

তুম যে মনে করিতেছ বে, “ভীন্ম ভ্রোণাদ গুরুমণ 
আম! কঞ্ঠুক নহভ হইবেন ! আমিই তাহাদের |নহত্ত। হইব?” 
তাহ! তোমার নিতান্তই ত্রাস্ত হইতেছে। দেখ, শ্রাতও 

খলতেছেন ধেঁ, বিনি আত্মাকে কাহারও নিহস্ত। বলয় মনে 

করেন অথবা ষিনি আত্মাকে নিহত বলিয়া মনে করেন) 

তাহারা উভয়েই প্রন্কৃত তবের অনভিজ্ঞ) কারণ আম্মা কখনহ 
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কাহার বধ করার কর্ত! হইতে পারে না, এবং কখন বধাও 
হইতে পারে না ১৯)। কেন না, আত্ম! ড় বিকীররহিত 
পার্থ, আত্ম। কথনই জন্মে না, কারণ আত্মা ঘটপটাদি পনার্থের 

ন্তাপ্ন পুর্বে না থাকিরা কখনও নৃতন,অস্তিত্ব গ্রহণ করে না। 

এবং আত্মা কখন মরেও না, কারণ আত্মা, ঘটপটাদির ন্যায় 

একবার অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়। আবার আন্তত্ব হারা হম় না। 

এজন্ত আত্মাকে অজ আর নিত্য বলা হইয়া থাকে । এবং আত্মার . 

কোন প্রকার হ্রাস ব! বৃদ্ধিও নাই অতএব ইহাকে শাশ্বত 

আর পুরাণ বল হয়। এবং শরীরের অধস্থান্তর হইলেও ইহার 

অবশ্থাত্তর বা! রূপান্তর হন্ন না, আত্মা কখনই ঘটপটাদি জড় 

জ্রব্যের স্কায় সংপি(এতভাবেও থাকেন না (২০)।) 

অতএব, হে পার্থ! যিনি আত্মাকে এইরূপ অবিনাশী, 

নিত্য, ও অজ, অব্যয় বলিয়। অবগত থাকেন, তিনি এই 
আত্মাতে বধাদি [ক্রস্ার কতৃত্ব বা কম্মত্ব আরোপ করিবেন 

কিরূপে ? কারণ কোন বস্তর অবস্থার, কিছু মাত্রও পারবর্তন 

ন। হইয়া তাহার মধ্যে কোন প্রকার ঘটন। বা ব্যাপার হইতে 

পারে না। কতৃত্ব, অর্থাৎ স্বয়ং কোন ক্রিয়া করা, এবং 
কন্মত্ব অর্থাং অপর কৃত ক্রিয়ার দ্বাপ্সা অভিভূত 

হওয়া, এই. উভয়ই এক একটা ঘটনা(বিশেষ মাত্র। হৃতরাং 

কোন বস্তর কোন পরিবর্তন না হইলে তাহার কর্তৃত্ব ও'কন্বত্ব 

সম্ভবেনা। অতএব আত্মা অপরিবর্তনীয় ও নিত্য বলিয়া 
আত্মারও কোন কব ও কর্সান্ব হইতে পারে না হে১) * " 

* এই শ্লোক দ্বারাস্পই উপদিঞ্ই হইল যেব্রঙ্গের কোন 
শরকার কর্ৃাদি কিছুই নাই 



গীতা 1 ২১ 

মানবগণ যেমন জীর্ণ বস পরিত্যাগ করিয়! “নব বন্ত্র পরিধান 

করে, আত্মাও সেই প্রকার জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব 
দেহাস্তর *্পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম মৃত্যু। পুরীতন বস্ত 
পরিত্যাগপূর্বক নবধস্্ পরিধান কালে যেমন দেহের কোন 

প্রকার পরিণাম বা বিকৃতি হয় না, সেইরূপ পূর্ব দেহস্ুপরিতাগ- 

পূর্ব্বক দেহাস্তর গ্রহণ কালেও আস্বার কোন প্রকার বিকৃতি বা 

অবস্থাস্তর হয় না । (২১) খে) কারণ, অস্ত্রশক্স্রাদি এই আস্বাকে 

খে) এই গ্রোকের দ্বারা মনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে 

“মৃহা কালে একদেহ পরিত্যাগ করিয়াই বদি জীব অন্য দেহ 
গ্রহণ করে, তবে আর পরকালই ব| কি, এবং স্বর্গ নরকাদি ভোগ 

বাব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিই ব! কি, আর শ্রাদ্ধ শীস্তিই বা কি 
নিমিত্ত করা ভয়” । কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ' বুবিডে 

পারিলে, এ সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

ঠিক মরণ কালে অমনি তৎক্ষণাৎ অন্য দেহ গ্রহণ কর!) 
এই শ্লোকের তাতপর্য্য,নহে। কিন্ত জীবগণ, মৃত্যুর পর স্বর 
নরকাদি পারলৌকিক ফল ভোগ করিয়। ভবিষ্যতে যে সকল 
উৎকৃষ্ট জথব। চগ্জাল, যবন, শ্লেচ্ছ, বা গোঁ, অশ্ব, মহিষাদির দেহ 
ধারণ করিবে, সেই সকল দেহ ধারণ জীবের যে জাতীয় ধর্মাধন্ 
সংস্কার বা বাসনার * বিকাশ হওয়া আবশ্যক, সেই সকল সংস্কার 
ও বামনার পরিস্কুরণ হয় । সুতরাং ভবিধ্যতে এ সকল দেহ গ্রহণ 

* ধশ্মাধ্ম সংঙ্কার, বাসন! এবং কি প্রকার ইহাদের 

দ্বারা দেহ সংগঠন হয়, তাহ! ্র্শ্বব্যাথ্যা” গ্রন্থে বিস্তার- 

মড়ে মিখিত আছে। রর 
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ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, আম্নি ইহাকে দহন করিতে 
পারে না, জলও ইহাকে দ্রব করিতে পারে না, এবং 
বাষু ইন্াকে শোষণ করিতে পারে না ২৩)। এই জন্য 
সরলতা শশী পক্পাশীজ পি দিপা দশাশিশিপিশীপাপাপপাপিশি শিট পিসি সি সস শশা পপ 

কর! অবশ্যস্তাবী, এ নিমিত্ত ইহাকেই সেই সেই দেহ গ্রহণ কর! 

বলিয়া ধরিয়৷ লইয়া এই শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন । বাস্তবিক 
মৃত্যুক্কালে আত্ম। যখন বাহির হুইয়! যায়, তখন অতি ৃক্মা এক 
প্রকার দেহ (লিঙ্গ ও আতিবাহিক দেহ) লইয়া যায়। সেই 
দেহেই সর্গ নরকাদি ভোগ হইতে থাকে । বেদাভ্ত দর্শনের 

ওয় অধ্যায়ের ১ম পাদ ও তদায়্ ভাষ্যাদির দ্বারা এই রূপ 

মীমাংস! করা হইয়াছে, “তদস্তর প্রতিপত্তৌরংহতি জম্পরিষক্তঃ 

প্রশ্ন নিরূপণাভ্যামৃ৮ (১ম হু) * * “নম্বন্তাশ্রতিঃ--“জলৌকা 

বৎ পুর্ব্বদেহং নমুঞ্চতি যাঁবনন দেহাস্তরধাক্রমতীতি দশয়তি, 
ইত। তদ্যথা তৃণ জলাযুকেতি, তত্রাপ্যপরিবেষ্টিতস্তেব জীবস্ত 

কন্মোপস্থাপিত প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয় ভাবনা দীর্ঘাভাবমাত্রং 

জলুকয়োপমীয়ত ইতাবিরোধঃ--(শঙ্করভাষ্য দেহ গ্রহণ ব্যতীত 

জীবের পরলোক গমনের শ্রতি)বাচাসৌবাবলোকো! গৌতমাগ্নি 
স্ত্শ্দ্ধাধ্যাআপ 'আহুতিঃ) পধ্যন্তাতৌ সোমরূপা, ইহখন্বগরি- 
হোত্রে শ্রন্ধযাহত! দধ্যাখ্যাদি রূপা আপো যজমানসংলগ্রাঃ স্বর্গং 

লোকং প্রাপ্য সোমাখ্য।,দব্য দেহাত্বনা স্থিতাঃ কশ্মীস্তে হতাঃ 

প্জন্তেভুয়স্তে, ততো বৃ্টি রূপাঃ পৃথিব্যামন্নরূপাঃ পুরুষে, 
রেতো। রূপা যোধিতি হুতা আপঃ পুকুষশব্দ বাচ্যা ভবাস্ত+” | 

সাত্যাদি দর্শন এবং নির্বাণতন্ত্রাদিতেও পূর্বোক্ত মীমাংসাই 
লিখিত আছে। 



গীতা । ত্ও 

এই আত্মাকে, অচ্ছেদ্য, অদাহা, অক্রেদ্য, এবং অসোধ্য 
বল! যায় ।. হুতরাং ইনি নিত্য পদার্থ, যে হেসুক নিত্য 

অতএব ইনি র্ধব্যাপক, যে হেতু অর্কব্যাপক অতএব 
স্থিতিশীল, যেহেতু স্থিতিশীল অতএব অচল, এজন্য 
ইনি সনাতন (গ) (২৪)। তুমি মনে করিতে পার যে « আত্মা 
যদি এইরূপ পদার্থই হয়েন, তবে আমি তাহাকে সেইরধপে 
অন্থভব করিতে পারি ন৷ কেন? কিন্ত তাহ! সহজে স্ভবে না। 

কারণ আত্মা সমজ্ত ইন্দিয় ও মন প্রভৃতির অগোচর বন্ত। 
যাহার কোন প্রকার প্রত্যক্ষ কর! যায় না ভাহার অন্মানও 

শে পা পিতা গা পপ পিসি | বল | শপ আ১ ৭ চে টপ 

(গ) সাংসারিক লোক সকল এত বিমুগ্ধ যে চিরসংস্কারের 

বিরুদ্ধ কোন কথা কেবল শুনা কেন, যদ্দি কখনও, প্রত্যক্ষ 

করিতে পারে, তথাপি তাহা ধারণা করিতে পারে না» আবার 

সেই পূর্ব সংস্কারান্ূমারেই কার্ধ্য করিয়া থাকে। ভগবান, 
আত্মা সম্বন্ধে অজ্জুনকে যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা! অঙ্জুন' 
এবং অন্তান্য সংসারী লোকের ধারণার বিরুদ্ধ বা বিপরীভ। 

কারণ সংসারী লোক মাত্রেরই এই স্থল দেহকেই আত্ম! বলিয়া 
ধারণা আছে। সুতরাং আত্মা অবিনাশী এবং দেহাদি সমস্ত জড় 

পদার্থ হইতে বিভিন্ন। এক আধ্বার মাত্র বলিলে আচ্ছুনের 
পুর্ব ধারণ! বিনষ্ট হওয়! সম্ভবপর নহে, এই জন্য ভগবান্ 
এক বিশয়কেই একটু বূপান্তর কিস্বা কর্থাত্তর করিয়া! একই 
প্রসঙ্গের চ্ছলে ছুই, তিনবার বলিয়াছেন, জতএব ইহা পুনরুস্তি 

দোষ বলিয়া কেহ গণ্য করিবেন.না, কারণ অকারণে এক কথা 

বারস্বার বলাকেই পুনকক্তি বলে, কিন্তু এখানে অকারণ নহে। 
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হইতে পারে না। অতএব ইনি অন্ুমান চিন্তারও অবিষয়। 
দেহাভ্যস্তরশ্থ বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অনেকগুলি অতীম্দিয গদা- 

এেঁর কাধ্য দর্শনাধীন অন্মাঁন বা চিত্ত হইয়া থাকে ধটে কিন্ত 

আত্মার কোন প্রকার ক্রিয়া বা৷ কার্য নাই, যেহেতু ইনি অবি- 
কার্ধ্য পদার্থ, অবিকাধ্য পদার্থের কোন ক্রিয়া সন্তবে না। 
কেন না কোন প্রকার ক্তিয্। হওয়াও এক প্রকার বিকৃতিই 
বটে, সুতরাং দেহাভ্যস্তরবন্তা ইজজিয় শক্ত্যাদদর ন্যায় আত্মার 

অনুমান অসস্তব। অন্তএব আত্মার এইরূপ গুঢ় তত্ব অবগত 

হইয়। তোমার কোনক্ষপ শোক করা কিম্বা ““ভীম্ম প্রস্ৃতিকে 

আম নিহত করিব, আমার দ্বার! তাহারা নিহত হইবেন ” 

এইরূপ অন্থতাপ কর! উচিত নহে (২৫)। (ঘ) অথব! আত্মা 
সম্বন্ধে যে সকল ছুর্ব্বোধ গুঢ় রহস্য বলা হইল, তাহা। ধারণ! 
করিতে না পারিয়া যদি সাধারণ ত্রাস্তিজ্ঞানানুসারেই তুমি 
'এই আত্মাকে এক এক শ্রীরোত্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, এবং 

'এক এক শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট বলিয়া মনে কর, 

হে মহাবাহে!! তথাপি এইরূপ শোর্ক করিতে পার না। 

কারণ তুমি নাকি পাপের ভয়েই অন্কৃতাপ করিতেছিলে, কিন্ত 

দেহের সঙ্গে সঙ্গে বদি আতম্মাও বিনষ্ট হয়, তবে তোমারও 
দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইবে হুতরাৎ পরকালাদি খাকিল 
না, অতএব পাপজনিত ছুঃখভোগও হইল না (২৬)। 

(ষ) বন্ধ সম্বন্ধে এখানেও যাহা বল! হইল ইহা স্মরণ 

ধাকিলে কোন হিন্দুর ব্রক্ষোপামনার অ্স্তবিত বিষয়ে সন্দেহ 

হইতে পারে না, সর্বথ অগোচর পদার্থ কিরূপ উপাসনা করে। 



গীতা । ২৫ 

কৃক্তীয়তঃ) যদি হানতে মনে কর, যে “আত্মা শরঈরের 

সঙ্গে সদ জঙ্গায় না, কিম্বা শরীরের সক্ষে সঙ্গেই সৃতও হব না 

বটে, ক্লিজ্জ একবার আদ্ছিয়া মহ িলম়কাল পর্ধ্যস্ত স্থাক্ী হইয়া], 
বারম্বার জন্ম মৃন্থ্যভাগী হইয়া! থাকে, তাহা হইলেও বলিতেছ্ছি 

যে, এ সংসারে খন জম্ম হইলে তীহার মৃত্যুও অবশ্ঠন্তাবী 

এবং কর্শারক্ষয় হইয়া মুক্তি না হওয়। পর্ধান্ত মৃত্যুর পরেও আবার 

নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম-ছুঃখ হইয়া! থাকে, অতএব, এই" অপরিক্যর্্য, 

বিষয়ে শোক করা, তোষার নিতাত্ত অযোগ্য ২৭)। 

আর যদি ইভাদ্দের ভৌতিরদেছেব বিয়োগ মনে করিয়। 

অন্থুশোচন কর, তাহাও নিতান্ত অযোগ্য, কারণ তৃত ভৌতিক 

পদার্থ দ্বারা গঠিত -__এই পুত্র কলত্রাদি যাহা কিছু দেখিতেছ, 
ইহার কিছুই পুর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও ইহার অক্কিতব- 
দৃষ্ট হইবে না, কেবল বর্তমান কালেই কিছু দিনের নিষি 
ইহাদের অন্তিত্ব প্রকাশ পাইভেছে, .অতএব ইহার নিষিত্ত 
আর ছংথখ কি? (৮)। অথবা, কেবল একা তোমাকেই 

এবিষয়ে অনুযোগ ঝুরিয়া কি করিব, সংদ্ারীলোক মাব্রেই 
এবিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রমজালে নিপতিত হয়েন। আহি যে 
হ্বতঃসিদ্ধ, আত্মতত্বের কথ! তোমায় বলিয়া আসিলাম, ইহাকে 
কেহবাঃঅকম্থাদৃশ্ঠমান এক অপূর্বদৃষ্টবন্ত (যেন পূর্বে কখনও 
দেখেন নাই এইরূপ ) মনে করেন, কেহ বা সেইবপই বলিয়া 
থাকেন, কেহবা আশ্চধ্যৰৎ শুনেন, কেহবা, শুনিয়া 
বলিয়া এবং দেবিক্বাও উহাকে কিছুই বুঝিতে প্যরেন 
না (২৯)। 



3৬ গীতা । 

ফলপক্ষে, সকলেরই, এই দেহটা বিনষ্ট হইলেও, আত্ম! 
সর্ধরণাই থাকে, উন কখনই বিনাঁশ কয়ার উপযুক্ত বন্য নহে, 

অতএব কাহারও নিমিত্ত শোক করা, তোমার উচিত ণহইতে 
পারে ন1 (৩০) 

বাস্তবিক তত্বান্েণ করিলে যে কাহারও নিমিত্ত শোক 

মোহাদি হওষ়! সম্তবে না তাহা! বলিলাম, পরজ্ক ব্যবহার তত্বানু- 

সারেও তোমার বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ দৃষ্ট হয় না; 

কেন না, তুমি যদি দবজাতীয় ধর্শের দিকে দৃষ্টি কর তবেও 
তোমার বিচলিত-মনঙ্ক হওয়া উচিত মনে করি ন, কারণ 

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, ধর্শযুদ্ধ অপেক্ষায় শ্রেয়স্কর কার্ধ্য মার কিছুই 
নাই (৩১)। ধর্শযুদ্ধে হিংসাজনিত পাপ হইতে পারে না, 

প্রত্যুত ইহাকে অবলীলালন্ধ অপাবৃত-্র্স, দ্বারবিশেষই বলিতে 

পার! যায়, ওঃ, পার্থ! যে ক্ষত্রিয়দিগের ভাগ্যে এইরূপ 
ধর্মসংগ্রাম ঘটে, তাহার। কি সুধী পুরুষ (৩২)। অতএব তুমি 

যদি এই ধর্মসংগ্রাম না কর, তবে তোমাকে জাতীয়ধর্মচ্যুত 

এবং কীর্ভিচাুত হইয়া পাপাশ্বিত হইতে হইবে (৩৩)। সকলে 
তোর্মার অক্ষয় অপকীর্তি ঘোষণা! করিবে, কিন্তু সমর্থ ব্যক্তির 

অকীর্তি হওয়া মরণ অপেক্ষায়ও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া! 

থাকে (৩৪) এবং দুর্ধ্যোধনাদি বিপক্ষগণও মনে করিবে যে, তৃমি 
কর্ণাদি বীরগণ হইতে ভীত হইয়াই এই যুদ্ধে প্রতিনিবৃপ্ত হইলে । 
তবেই-দেখ, যে ছূর্য্যোধমাদির নিকট তুমি অনেকগুণে শ্তেষ্ঠাতম 

. হইয়া তাহাদিগের নিকটও এইরূপ লাঘব প্রাপ্ত হইবে (৩৫)। 

কেবল ইছাও নহে, শত্রগণ, তোমার বলবীর্ধ্যকে নিজ্মাবাদ করত 
কত শত অবাচ্য কথ! বলিবে, তাহা হইতে অধিকতর ক্লেশকর 
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সামগ্রী আর কি হইতে পারে? (৩৬)। আরও দেখ এই 

যুক্ধেতে, আমি কোন প্রকারেই তোমার অলাভ দেখিতেছি 

না) কারণ রণভূমিতে যদি নিহতও হও, তাহা হইলেও সণ লাভ 

কৰিবে, আর যদি জী হইতে পার তবে সমস্ত বন্দ্ধরা 
ভোগ 

করিতে পারিবে, অতএৰ হে কৌন্তেয়! তুমি জয় ও পরাজয় 

এই ছুইকেই সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে গাত্রোথান কর (৩৭)! 

অবশ্যই, এস্থলে তুমি মনে করিতে পার যে “শ্ব্ফল কামনায় 

যদি সংগ্রাম কর! হয় তবে এহ যুদ্ধ করাঃ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের স্তায় 

একটা কাম্য কঙ্খের মধ্যে গণ্য কারতে হইঝে। কিন্ত কাম্যকর্ম না 

করিলে কখনই পাপ হতে পারে না। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ কাম্যকর্ম, 

তাহা না কারলে কোনখানেও পাপশ্রতি শুন নাই। অতএব এই 

যুদ্ধ না করিলে,আপনি পাপ হওয়ার কথ। ক প্রকারে বাঁজবেন 

আর যদি পৃথিবী লাভের উদ্দেশেই যুদ্ধ করিতে হয় তাহাতে। 

অভীব নীচ কামনা এবং আমার অগ্রা্থত । ভৃতীয়তঃ, সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে গুক ব্রাহ্ধণাদি বধই ঝ| কি প্রকারে ধর্ম হইতে পারে?” 

অতএব ধর্ষুদ্ধ ঝরতে হইলে কি ভাবে করিতে হয় তাছ! 

বলিতেছি, সুখের প্রতি অনুরাগ এবং ছুঃথের প্রতি বিখেষ 

পরি ত্যাগপুর্ক সুখ,হঃখ এবং রাভ্্যাদি লাত।বা রাজ্যাদি বিনাশ, 

আর জয় এবং পরাজয়কে ভুজ্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃদ 

হইলে আর হিংসাদি পাপ হ₹ুতে পারে না। এইরূপ ফলাভি- 

সান্ধিবিধীন কেবল কর্তব্যতামা অৰোধে যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে 

তাহা কামযুদ্ধ হয় ন! তাহাই ধর্বুদ্ধ। এইরপ ঘুদ্ধ না করিলেই 

পাপ হইয়া! থাকে, এইরূপ নিফাম ঘুদ্ধে যদি গুরু ব্রাহ্মণ 

বধাদিও হয়) , তাহাও পাপ ছে । কিন কামযুছে অর্থাৎ, 



২৮ লীতা ॥ 

ফলান্ডিসন্কানযুক্ত যে সংগ্রাম তাহাতে “ইছা্প ধি্পরীত -ফ্জই 
ঘটটিয়া খাফে (খ) (৩৮)। 

এই যাহা বলিলাম [৩১ শ্লোফ অবাধ ৩৮ শ্লোক পর্ধযভ ] 

তত, সমন্তই ব্যবহ্ধর জগতের কথা, এবং প্রাসঙ্গিক মাত্র। 

ধালপক্ষে পূর্ব্বে যাহা রলিগাছ্ি (আকার বিনাশ নাই উৎপত্তি 
নাই-ইভ/দি)-তাহাই পারযার্থিক তত্ব, এবং তাহাই এ প্রস্তাবের 

মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, অতএব ততদ্দিষগ্কেই অন্যান্য কথা 
এখন বলা যাইতেছে।_সেই যে তোমাকে, সাঙ্খ্য ভ্ঞানের 

( পরন্ার্থ তত্বের, বিহেকজ্ঞানের ) বিষয় বালয়াছি, এ জ্ঞান যখন 

অঙ্গে তখন তিনি সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত হয়েন। স্বততরাৎ 

কোন অন্ুষ্ঠোনই তাহার কর্তব্য বা অকত্তব্য বলিয়া কথিত হইতে 

পায়ে না। কিন্তু তোমার বোধ হয় এই গুঢ়তম রহস্ত একবার 
খাগ্র গুনিয়াই তাদৃশ জ্রানোদয় হয় নাই; কারণ এইক্ষণেও 

ভোমংর চিদ্কে অবিদ্যা দোষ রহিয়াছে । অবিদ্য অতি হুষ্পরি- 

ছার্ধ্য বিষয়, এজন্য এইক্ষণে তোমাকে যোগজ্ঞান € কর্মানুভান 

জাম ও জমাধিজ্ঞান ) বিষয়ের তত্ব বলিঘেছি, হে পার্থ। যে 

জ্ঞাঙ্গানুষারে কর্ধানুষ্ঠান করিলে তব্জ্ঞান লাভানস্তর ; কম্ধ্ববন্ধন 

(ধর্নাধশ্থের বন্ধন) ছেদ করিতে পারিবে (৩৯)। আমি 

যেরূপ কৃম্মযোগের কথা তোষায় বলিৰ এ্রীর্প কর্মযোগের 

অনুষ্ঠান কখনই নিক্ষল হইতে, পায়ে না। এবং উচ্া অতি 
বিগুদ্কমতে. না করিতে পারিহকও প্রত্যবার হুয় না। অধিক 
কি এক্ধপ কম্মযোত্ধর যদি অভি অন্গও অন্ষ্ঠান কর! যায় 

তাকাও মহাল্ € ছঃখ হইতে পরিত্রাণ ঝাঁরতে পারে (৪* )। 

. ঘে) ইচ্ছার কারণ পরে ব্যাখ্যাতহুইবে। 7 
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হে কুকনন্দন! পূর্য্বে যে সাধ্য জ্ঞানের কথ৷ বলিয়াছি, 
আর এইক্ষণে যে যোগ জ্ঞানের বিষয় বলিব, এই জ্ঞানই কেবল 
সত্য, এবং শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সহায় ) এতছ্বযতীত ত্জার যে সকল 

জ্ঞান আছে, যাহার অসজ্য বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে,__যাহার 
আশ্রয়ে জন্মমরণ পরম্পরাস্বরূপ সংসার হইয়া ,থাকে, সেই 
জ্ঞান সত্য নহে, সেই অপত্য জ্ঞান কেবল বিবেকবুদ্ধিবিরহিত 
লোকদিগেরই থাকে (৪১)। 

যে সাধ্যজ্ঞান ও যোগজ্ঞানের কথা তোমাকে বলিতেছি, 

তাহা ষকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না; জর্বাকাজ্ষ। পরিশূন্ত 
মহাত্বাদিগের চিত্তেই এ জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে। 

তত্ব্যতীত, আবিবেকী ব্যক্তিগণ ধাহার। বেদবাদরত, অর্থাৎ বেদে 

যে সকল ন্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি বোধক বাক্য আছে, তাহাতেই 

অন্ুরক্ত, এবং ধাহারা প্পাঃত্রিক স্বর্গ এবং ধহিক ধনজনাদি 

সংসাধক কর্ম অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম বিষয় আর কিছুই নাই” 
এইরূপ বিশ্বাসশালী, স্থৃতরাং কামনাবশগ এবং স্বর্গপরায়ণ*) 

তাহারা “যে-কামমাপুদিক করাই সর্বাপেক্ষা সখদায়ক+” ইত্যাদি 

আশ প্রীতিজনক বাক্য সকল, বলিয়া থাকেন, তাহাদের 

সেই সকল বাক্যগুলি কেবলই জন্ম-কর্ম্ম-ফলগ্রদ অর্থাৎ বারশ্বার 
জন্ম স্বরূপ কশ্ম ফল সাধনের সাহায্য করে, এবং ইচুকাল ও 

পরকালে নানা প্রকার সথখভোগ ও ইন্ত্রত্বাদি লাভের উপাস্স 
স্বরুপ, যে সকল যজ্ঞাদি ক্রিয়া আছে তাহাই প্রকাশ করে। 
(৪২৪৩) ৮সই লোতজনক বাক্য দ্বার! বাহাদের চিত (বমোহিত 
হইয়াছে, সেই ভোগৈম্বধ্য প্রসক্ত ব্যক্িদিগের 'চিদ্তে উক্ত 

সাখ্যজ্াান ও যোগজ্ঞান কখনই শ্থনি পাইতে পারে ন1188। 



৩৩ ৃ শীত | 

কিন্ত ইহা যেন তোমায় মনে হয় না, যে& “কামনাশূন্য হই- 

যাও যদি বের্দেক্তি 'স্বধর্ম্বের অনুষ্ঠান করে, (ষাহাঁ ৩৭৩৮ 

শ্লৌকে বলিষ্টাছি,) তাহা হইলেও সেই কর্মের অবস্স্ভাবী 

ফল স্বর্গাদিপ্রীপ্ডি) হইবে 7 স্বৃতরাং মুক্তি ও তত্বজ্ঞানের বাধাই 

ধাঁকিল। কারণণর্গভোগাদি হইলে আর মুক্তি হইবে কখন ?” 

কেন না, বেদের যে কর্মকাণ্ড অংশ আছে তাহা ত্ৈখপ্য 

বিষয়ক-__ত্রিগুণ সন্নিষ্ট যে সকল কামনামূলক স্বর্গীদি ফল, 

ভাহারই প্রতিপাদক অর্থাৎ “কামনা করিলেই স্বর্গাদি 

ফল লাভ 'হইবে” এইবূপ অর্থের গ্রকাঁশ করিয়া থাকে। 

অতএব যদি কোন কামনা না থাকে তবে আর প্র সক 

কাম্যফল হইতে পারে না, মনে।কর! ধনের দ্বারা সকল 

প্রকার কাম্যবস্ত লাভ হইতে পারে, তাই বলিয়া যে; ধন ঘরে 

ইইলেই) (ক্রয় না! করিলেও ) ধনলন্ধ বন্ত সকল আপনি 

আপনি লব্ধ হইবে তাহা কদাচ নহে। কিন্ত ধন আছে বলিয়। 

কেধ» একটু উৎফুল্পতা মাত্রই হুইবে। সেইরূর বেদের 

কর্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়। সকল অনুষ্ঠান কর্রিলে, যদি সেই সেই 

ফলে কামনা থাকে, তবেই স্বর্গাদিফল জন্মিবে এবং ' তদ্বারা 

ুকতি সার তবজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্ত এ বঙ্ঞাদিজনিত 

ধর্মের বিনিময়ে যদি উ সকল স্বর্গাদিফলের কাঁমন! না করা 

যায, ভাহা হইলে 'উ সকল ফল লাভ না হইয়া কেবল মনের 

শুদ্ধি ব! তৃত্তিমাত্রই হয় সুতরাং তদ্বার। মুক্তি ও তত্বত্ঞানের 

সাহার্যাই হইয়। থাকে । 'অভএব হে অঞ্জুন ! তুমি নিশ্ত্িগুণ্য 

হও অর্থাৎ ত্রিগুণ সংয্লিট যে সকল হ্বর্গাদি 'কামনা। তাহা 

পরিত্যাগ করিয়া গ্বধর্দের অস্টুষ্টান কর। তবেই মুক্তি মীর্গের 
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অধিকারী হইতে পারিষে। যদ্দি শীতোফাদি নিবারণের 
নিমিত্তে বস্ত্রীদির কামন। মনে হয় তাহা হইলেও পূর্বোক্ত মতে 
(১৪'£্লোকানষারে ) সর্বদা ধৈর্যাবলম্বন কর। লাভ এবং 

লদ্ধ বন্তর রক্ষণ বিষয়ে প্রবৃত্তি বিহ্ীন হও, এবং অগ্র- 

মত্ত হও। (ক) ৪৫॥ | 

(ক) বড় আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, অনেকে এই ৪২৪৩ 

৪8৪ ও ৪৫ শ্লোকের "নুতন নূতন অর্থের আবিষ্কার করেন, 

কেছ বলেন যে এতদ্বারা বেদের নিন্দা করা হইয়াছে, কেহ 
বলেন যে কর্মকাণ্ডের নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কে 

বণেন, ধেদোক্ত কনম্ম সকলের অনাবশ্তকতা বা ৪ 

প্রতিপা্ধন করা হুইয়াঁছে ইত্যাদি | 

অবশ্যই এ সকল মতের প্রতিবাদের ' কোন প্রয়োজম নাই, 
কারণ ধাহার কেবল গীতা কেন, সংস্কৃত ভাষারও কোন ধার 

ধায়েন না,ইহা তাহাদেরই মত? হ্থতরাং এই সকল লোকের সঙ্গে 

উ সমস্ত মতের সহিত কোনই সংশ্রব নাই, কিন্তু এই 
গ্লোকের নামে এ্ররূপ মিথ্যা কলঙ্ক -কিগ্রকারে 'তুলিল 

তাহ! ভাবিতৈও বিস্ময় বোধ হয়; শগ্কয্যকে আকাশ ধলিয়া 

ব্যাধ্যা করা অতি চমত্কার ব্যাপার নয় কি? ৪ 

' ». ফলে আমর! দেখিতেছিলাম বে এই কয়েকটি প্লোকের স্বারা 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কামনা পুর্ব বৈদিক ধর্ের 
অনুষ্ঠানের দ্বারা এছিক পারত্রিক এই উভয়বিধ হুখভোগ 

হয়, এবং উহারই আবার নিষ্কাম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি 

হ্ম্থা চিত্ত ভরবজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়: | 



৩হ গাতা | 

ছে ধনঞ্জয়! ইহ! তুমি মনে করিও না, যে, “নিফাম তাবে 

কর্মাদি করিলে গর্গভোগাদি হুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল+” ; 

কারণ, যেমন কলসী দ্বারা জল তুলিয়া ন্বান করিলৈ যে 

উদ্দেষ্ত সিদ্ধি হয়, নদ্যাদি বিস্তৃত জলাশয়ে গান করিলেও 

তাহাতে! হয়ই বটে, প্রত্যুত "আরও কত অধিক শীতলতাদি 

লাভ. হইয়া থাকে। সেইরূপ কামনাপুর্ধক মস্ত বৈদিক 

ধর্শের অনুষ্ঠান করিলে, যে পরিমাণের স্বর্গ ভোগাদি 

স্থখ অনুভূত হয় তাহা, নিফাম অনুষ্ঠানের দ্বার! জ্ঞান 

লাভ হইলে যে বিপুল সুখ উৎপন্ন হয় উহাও তাহারই 

অন্তর্গত ॥ ৪৬ ॥ 

যদিচ শ্রেয়ঃসাধন পক্ষে তবজ্ঞান্ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, 

. এবং নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করা, উহার পর- 

স্পরারূপে কারণ ; কেন না, ফঙলাকাজক্ষা বুহিত হইয়া বিহিত 

কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রথমে অস্তঃকরণের বিশুদ্ধি ব! নির্- 

লতা বা আত্মজ্ঞান ধারণের ক্ষমতা উৎপন্ন হয়ঃ তৎপর সমাধি 

ঘোগের ছারা আত্মজ্ঞান বিকসিত হয়, তৎপর: মুক্তিলাভ হইয়া 

থাকে । কিন্ত তথাপি তোমার সেই পরম্পরারূপে মুক্তির কারণ 

কর্ম মার্গেতেই অধিকার, যেহেতু এখনও তুমি জ্ঞান নিষ্টায় 

অধিকারী হও নাই। পরন্ত শ্বর্গীদি কম্্ফলে যেন কদাচ তোমার 

অভিলাষ না হয়; কারণ যদি ফলের অভিলাষ ৰশবস্তাঁ হইয়া 

হিহিত কর্খের অনুষ্ঠান করা হত্ব, তবে তাহার ফল (অস্মাদি ).লা 

হুইস্থাই পারে নাঃ অতএব ফলা ভিলাষে কর্খানুষ্ঠান করিয়া! তুমি 

সেই জন্মাদি বন্ধনের হেতুভূভ হইও না। আবার “ফলই যদি 

ঘা হইল, তবে আর এত পরিশ্রম করিয়া বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
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করিব কেন ?৮ এই বলিয়াও যেন তোমার কম্ম্ত্যাগের প্রবৃত্তি 

না হ্য় (ইহার বিশেষ কারণ পূর্বেই বলিয়াছি (8৭)। 
হে ধনগ্রয়। ভূমি যৌগস্থ হইয়া কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশেই 

বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর, কিন্তু তাহাতেও, « ঈশ্বর 

আমার প্রতি প্রীত হউন”' এইরূপ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে 

হইবে, এবং ফলাকাজ্। বিরহিত হয়! কর্মানুষ্ঠান করিলে 
চিত্ব বিশুদ্ধি হইয়া ষে তত্বজ্ঞান বিকাশ স্বরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, 
তাহাঁতেও যেন তোমীর মনের আসঙ্গ না থাকে; কারণ গ্রক্প 
সিদ্ধি আর অসিদ্ধিকে তোমার তুল্য জ্ঞান করিতে হইবৈ, অর্থাৎ 

সিদ্ধির আকাজ্া আর -অসিদ্ধির উপর বিদ্বেষ এতদৃতয়ই নিএশৈষ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । এই বে সিদ্ধি, অসিদ্ধি ব' লাভ, 

অলাঁভের সমতা জ্ঞান করিতে বলিলাম, এই আঁমতার নার্মই 
যোগ, তোমাকে এই সমতাকই আশ্রয় করিতে হইবে ৫৮)। 
ফলকামনায় কর্মানুষ্ঠান কর!, এই জমতাজ্ঞানে কর করা 

অপেক্ষায়, অঁতি দূরবর্তী নীচে অবস্থিতি করে অতএব তুমি 

এই সমতা জ্ঞান ব| যোগ জ্ঞানেরহইী শরণ লণ্ড। হে ধন! 

কামনাবশগ হইয় যাহার! কণ্মানুষ্ঠান ধরে, তাহারা পরমার্থকল্পে 
অন্তি স্কুত্রাশয় বালিষী গণ্য (৪৯)। 

খাহারা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সনতা জ্ঞানপূর্ধবক বিহিত 
বৃশ্বেৰ অনুষ্ঠান করেন, তাহারা সেই কর্মজনিশ্ত কোন প্রকার 
স্ুকুণ্ত বাছুষ্কৃত ভোগ করেন ন1) কেন না, বুদ্ধিগুদ্ধি হইয়! তাহা- 
দের তত্বজ্ঞানের উদন্্ হইয়। যায়। অতএব তুমি সেই লাভা- 

লাভের সতাজ্ঞনিস্থরূপ-ধোগের নিমিত্ত ঘন কর কারণ স্বধশ্ম- 

|নরত ব্যক্িধিগের যোগই একদাত্র কৌশল । যোগজ্ঞান থাকিলে, 



৬৪ গীতা । 

এই সংস্যরবন্ধনজনক্ক কর্ণও মুদ্তিরই কারণ হইয়! থাকে(৫০)। 

কেন ন! লাভালাভে সমতাজ্ঞানযুক্ত হইয়! কম্মানুষ্ঠান করিলে 

জস্থাদিত্বরূপ কর্মফল পরিত্যাগ করিয়া তত্বজ্ঞান লাভপুর্বাক জীব 

অন্মবন্ধন বি।নর্শক্ত হইয্া সেই অনাশয় পদ প্রাপ্ত হয়েন (৫৯)। 

লাভালাভের জমতাজ্ঞানপুর্বক কর্মানষ্ঠানের দ্বার! চিত্ত 

বিশুদ্ধি. হইয়। প্রকৃত তব্বজ্ঞান লাভ কখন হুইবে তাহা 

বলিতেছিতঘখন তোমার বুদ্ধি, এই মোহন্বরূপ অবিদ্যা 

মালিন্য অতিক্রম কাঁরতে পারিবে, তখনই তুমি পরম বৈরাগ্য 

প্রাপ্ত হইবে, তখন অধ্যাত্মবিষয়ক শান্ত ব্যতীত শ্রুত ও 

শ্রোতব্য সমস্ত বাক্যেই তোমার বিরক্তি হইবে (৫২)। 

মোহ মলিনতার অপনস্বন হলে বিবেকজ্ঞীন বিকাশ 

হইয়া! এই কর্খ্রযোগের ফলদ্রূপ পরমার্থযোগ বা সমাধিযোগ 

কখন বিকজিত হইবে) যদ্দরা [নির্বাণ মুক্তি হয়, 'তাহাও 

ধলিতেছি, নানা প্রকার শান্ধ শ্রবণের দ্বারা নানারূপে 

তরঙ্গাছিত বুদ্ধি যখন সমস্ত বাহ্য ধিবয় পাঁরতাগ কারয়া 

কেবলমাত্র আত্মাতেই অচল অটলভাঁবে * অবচ্িতি করিবে 

তখনই তুমি সমাধি প্রাপ্ত হইবে (৫৩)। [ক] 

অর্ধূন কহিলেন)হে কেশব! কিরূপ অবস্থ! হইলে 

সমাধিস্থ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ, 'ব্রহ্মজ্ঞান' সম্পন্ন বলেঃ এবং 

মনেই ব্রন্ষজ্ঞানীই বা কিরূপ কথা বাতা বলেন, কিরূপে থাকেন 

কিরূপ চলাচল্তি করেন, (৫৪) তদ্বিস্থ আমাকে বলুন। 

[ক] এই অবস্থা! ক প্রকারে হয় এবং ইহার বিশেষ 

* বিবরণ তর্কচুড়ামণি মহীশয়ের ধশ্বব্যাখ্যায় লিখি হইয়াছে। 



গীতা । ৩৫ 

ভগবান্ বলিলেন,_হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি, অন্তঃকরণের 

মধ্যে যত প্রকার আশা তৃষ্ণ! বা অভিলাষ আছে, তৎসমন্তই 

ঘখন,এক কালে পরিত্যাগ করেন, কোন বিহন্বেই কোন প্রকার 

তৃফা বা কামনা. 'অল্পমাত্রও থাকে না, ফেবল মাত্র পরমার্থ 

তত্ব স্বরূপ আম্মাতেই সন্্ট থাকেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে 

স্থিতপ্রজ্ঞ বাঁ ব্রন্ধজ্ঞানী বলে। (৫৫) যখন হুঃখেতে কোন প্রকার 

উদ্বেগ বোধ ন! হয়, স্ুখেতে ও কোন প্রকার স্পৃহা না থাকে, 

আর ধিনি আসক, ভন্ম,ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ 

করিয়াছেন, ভীহাকে স্থিতধী বা রক্ষজ্ঞানী সুনি বলাধাক়্ (৫৬); 

ধিনি ধন, পরশ্ব্ধ্য, ও পুত্র, কলর দেছাদিতে এক কালে নিঃগেহ 

ধিনি শুভ বা অশুত ঘটন! হইলে কোন প্রকার আনন বা! লি 

অন্থতব না করেন ভাঁহারই ব্রদ্ধপ্তান হইয়াছে বলা -হুইয়াছে 

ৃষ্ম যেমন হস্তপদাদি অঙ্গ গুলিকে বাহির হইতে - 

দেহের মধ্যে সন্গিবেশিত করে, সেই প্রকার "পর যাহ রাত্রি 

রূপ, রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ।ক্তগণ সর্ধ্ঘদা জাগ্রতে 

বিলীন করিতে পঠুরেন, তখনই তরঙ্গ জাগ্রত থাকেন, সেখানে 

যে ব্যক্কি পীড়াদি নিবন্ধন) (ক) অতএব সংসার-রাজ্য 

নিরাহার হয় তাহারও ফ্ধ সর্ধ্দদা অবিদ্যা বা মান্বান্ধকারের 

প্রায় হয় বটে, কি'স্থৃতরাং তাহারা আত্মতৰ আবলোকন 

, হইতে পারে না।তাই আত্মতন্ববিষয়ে তাহাদের নিশা, আর 

দের অনুরাবক্থাবক স্বপ্রৰৎ মিখ্যাপৰার্থ হইলেও অবিবেকী 

অর্থাৎ অল্ল্যাছনচিত্-পুরুষগণ তাহাই সত্যব সন্দর্শন করেন ; 

অতঞ্ব রাজ্যে তাহার। জাগ্রত থাকেন বঞ্ধিতে পারা 

সরা ক্র ধাহাদের অবিনা! জা মারান্কার ছুটির! পি্পাছে 



৩৬ শীত1। 

কিন্ত, ছে কৌজেয় ! পূর্বে্ক প্রজ্ঞান্ৈধ্য লাভ করিতে 

হইলে প্রষ ইন্দিদ্নগণফে বশীভূত কর! আবশ্যক ; কারণ, ইত্তিয় 
গণ ্াহাদের বশীতৃত হয় নাই, তেই বিদ্বাল্ পুক্রষগণ প্রজ্ঞা- 
স্ৈর্্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রবন্ধ করিলেও প্রমাথী ইন্জিয়গণ, 
বল্সাৎ্কাঁর পূর্বক তাহাদের মনকে, বিষয়াভিমুখে লইয়! যায় ।৬০। 

'তএব, প্রথম ষেই ইব্দিয়গণকে বশীভূত করিয়া সমাধির 
অনুষ্ঠান করত “ষোহ্হৎ” (আমিই ব্রহ্ম) এইন্প জ্ঞানে 
অরচ্ছিতি করিবে, কারণ ইন্দিয়গগণ ধাহার বশীভূত, তাহারই 
প্রজ্ঞ। স্থিরতা লাভ করিতে পারে | ৬১। 

ইন্ট্ি়গণকে বশীভূত করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিয়য়ের চিন্তা 
' “গা করা আবশ্যক ; কারণ বিষয়ের চিন্তা হইতেই ক্রমে 

এস্ছিত হয়, সর্বদা নানা প্রকার ভোগ্য বিষক্কের 
মা 

টধ পতে ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মে । আসক্তি 
কখন বিকসিত 

লন্য অত্যন্ত অভিলাষ হয়, এবং তখন 
বলিতেছি, --নান। 

তরঙ্গাড়িত বদ্ধি খন নান ন প্রকারে ব্যাঘাত পায় (পাইয়াই 

মা শসিয়া পড়ে (৬২), ক্রোধ হইলেই 
কেবলমাত্র ঠা রি টিসু 

155 এ ' বুদ্ধির বিবেকশক্কি 
অর্জন কহিলেন,--হে কেশব! শ্স্তি ৪ হইলেই টি 

গমাধিস্থ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ, 'ব্রহ্গজ্ঞান? ৯ 
অনুরাগ এবং 

সেই স্রক্ষজ্ানীই বা কিরূপ কথা বার্তা বলেন, । .»ণর দ্বারা 

কিরূপ চলাচলভি করেন, (৫৪) তদ্ধিষয় আমাকে বলুন পরত 

[ক] এই অবস্থা কি প্রকারে হস এবং ইহার, 

ববরণ তকচুড়ামণি মহাশক্কের ধর্মব্যাধ্যায় লিখিত হইয়া, 



গীতা 4 ৩৭. 

ব্যক্রিরই জবিলন্মে প্রজ্ঞাপ্রতি্িত' বা বক মস্তি হই! 
থাকে। ৬৫। 

চিতু প্রসাদ না থাকিলে আত্মা বা ব্রহ্মবিষয়ে “জ্ঞান হইতে 
পারে না। এবং প্রসাদ শূন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে . অভিনিরেশও 

হইতে পারে না। অভিনিবেশ না হইলে শাস্তি আসিতে পান না! 
ইঞ্জিয় ও অন্তঃকরণের শাস্তি বা বিরাম না হইলে আর সুখ 
হইবে রেন ? অর্থাৎ বিষয় তৃষ্চাদি স্বরূপ ছুঃখই থাকিবে । ৬৬। 

ইক্জিয়গণের বিষয় বিচরণকালে যদি মনও তাহার অনু 
কুলেই চলে তাহা হইলে, বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে 

নিমগ্র করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেকবুদ্ধিকে ছ্রণ 

করিয়া ফেলে ডে৭)। অতএব হে মহাবাছো! ধাহার সমস্ত 

ইঞ্জিয় এবং অন্তঃকরণ, বিষন্ক হইতে নিগৃহীত হইয়াছে 
তাহারই ব্রহ্মসংস্থিতি হইতে পারে (৬৮)। 

হে ধনঞ্জয়! অবিবেকী মনুষ্যাদি প্রাণীগণের যাহা রাত্রি 

অর্থাৎ অন্ধকারময়, সেইখানে সংষমী বাক্কিগণ সর্ধদা জাগ্রত 

থাকেন, আর অবিচুবকিগণ যেখানে জাগ্রত থাকেন, সেখানে 

আত্মদশী মহাত্বার নিশ! ; (৬৯) [ক] অতএব সংসার- রাজ্যে 

[ক] অবিবেকির বুদ্ধি সর্ধদা অবিদ্যা বা! মারান্ধকারের 
দ্বারা আবৃত থাকে; স্থতরাং তাহার। আত্মত্ব্ব অরলোকন 

করিতে পায়না । তাই আত্মতত্ববিষয়ে তাহাদের দিশা, আর 

বিষয়রাজ্য বাক্তবিক স্বপ্বধৎ মিথ্যাপরার্ধ হইলেও আবিবেকী 

অর্থাৎ অবিদ্যাছন্নচিতত-পুরুষগণ তাছাই ত্যবৎ সন্বরশন করেন 
হৃতৰাং রিষন-রাছে) তাহার। জাগ্রত থাকেন বগিতে পারা 
যাস্ব। আর ধাঁছাদের অবিদা কা মার়াদ্বকার ছটিয়া খিরাছে 



৩৮ গীতা । 

আসক্তি থাকিলে আত্মসংস্থিতি হওমা অসম্ভব। আবার আত্ম- 

সংস্থিতি - হইয়াগেলেও বর্খান্ষ্ঠান করা নিতান্ত অসম্ভব । 

পর্ধতাদি হইতে নানারপে নিস্তন্দিত নদনদী ষমূহ যেমন 

অচলভাবে অবস্থিত জলরাশি-পরিপূরিত সমুদ্র মধ্যে প্রবিই 
হইয়া যায়, সেইরূপ, অবিদ্য। বিজ্ত্তিত সমস্ত কামনা বা 
বাসন! বাহার সেই সমুদ্রস্থানীয় অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের 
ঘবারা বিলীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ পাইতে পারেন; 

যিনি বিষয্ব বাসনা পরবশ তিনি কখনই মুক্তি পাইতে পারেন 
না (৭)। অধক কি বলিব, যিনি সমন্ত প্রকার বাসনা 

নিঃশেধরপে পরিত্যাগপূরর্বক অবশেষে জীবনের উপরেও 
নিম্পহ হইয়া অহং মদী্বত্বভাব বিসর্জনপূর্বক বিচরণ করেন, 

তিনিই নির্বাণ নামক মুক্তি পাইতে পারেন (৭১)। 
হে পার্থ! উক্তরূপ অবস্থাকে ব্রহ্মসংস্থান বলে। এই ব্রহ্ম 

সংস্থা! বা! ব্রাহ্ধীস্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্বার মুগ্ধ হইতে 

পারে না! জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠায় 

অবস্থিতি করে তাহা হইলেও জীব ব্রন্মতেই বিলীন হইয়া 
যাব ৭২)। [(খ) 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 

তাহারী. ইন্ত্রজালরচনাসদূশ বিষয়-রাজ্য, দেখিতে পান না, 

কেবল আত্মা বা ব্রহ্মমাত্রই দেখিতে পান, সুতরাং এই 
বিষয-রাজ্যেই ভহাদ্দের নিশীবৎ ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

[খা ব্রহ্মজ্ান ও ব্রদ্মনিষ্ঠ/ কিরূপ জিনিষটি তাহা সংক্ষেপে 

বর্ণিত হইলেও পাঠকগণ একরূপ বুঝিতে পারিবেন, অতএব যেন 
ম্মরণ থাকে যে "ইহারই নান ববাশান্ ব্র্ধজ্ঞন বাব্রঙ্ষনিষ্ঠ। ।” 



তৃতীয় অধ্যায়। 

অর্জুন বলিলেন, _হে জনার্দন ! আপনার এই সমস্ত 

উপদেশ হইতে ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রচ্ষনিষঠা ব! 

জ্ঞাননিষ্ঠা সর্ববাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ এবং আশ্রয়নীয় ; অতএব আমার 

নিবেদন এই যে শ্রেক প্রাপ্তি পক্ষে, যদি নিক্ধাম বিহিত 

কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষায়, বিবেক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর উপায় বাঁলয় 

আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে হে কেশব! সেই ঘোর 

নিষ্কীম কর মার্গেই আমাকে নিয়োগ করিতেছেন কেন? 

আমাকেও তবে সেই জ্ঞাননিষ্ঠায় থাকার উপদেশ করুন ন! 

কেন ?(১) আপনার বিমিশ্রিতবৎ বাকাজাল দ্বারা, আমার 

বুদ্ধি যেন মোহাক্রাস্ত হইতেছে! অতএব আমি জ্ঞাননিষ্ঠায় 

চলিলেই মুক্তি লাভ করিতে পারিব, কিম্বা নিদ্ধাম কর্মবনিষ্টায় 

থাকিয্বাই মুক্তিভাজন হইব, তাহার একতর নিশ্চয় করিয়া 

আমাকে আদেশ করুন (২)। রী 

প্রমন্তগবান্ জ্বলিলেন,আমি বিমিশ্রিত প্রায় বাক্য 

বলি নাই, তোমারই বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে,_অতএব আবার 

বিস্তার ত্রমে বলিতেছি শুন;-হে অন! এই সংসারে, 

ধাহারা গ্রক্কত কল্যাণাকাজনী, তাহাদের নিমিত আমি পূর্বে 

* বেদের মধ্যেই ছিবিধ নিষ্ঠায় কথ! বলিয়াছি, একটা ভ্ঞাননিষ্ঠা 

আর একটা নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা। এতদুভয়ের মধ্যে ধাহারা সাঙ্য 

অর্থাৎ আত্মা বিষস্বে বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন এবং বক্ষচর্ধ্য 

আশ্রমের পরেই সমস্তযাহার! কামনাদি পরিত্যাগ করিতে পারি- 

গাছেন, বেদান্ত বিজ্ঞানঘারী, ধাহারা পরমাথতৰ নিশ্চয় 
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করিতে পারিয়াছেন, ধান্া« পরমহংস পরিব্রাজক, যাহার! 

একমাত্র আত্মারাম, তাহাদের পক্ষেই জ্বাননিষ্ঠ। ; আর বাহার! 

কর্মেতেই অধিকারী, অর্থ/ৎ পূর্ব্বোস্ত লক্ষপযুক্ত নতুন ত্তাহা- 

দের নিামত্ত কর্থনিষ্ঠা নির্দেশে করিরাছি (৩)। কারণ 

নিক্কামভাবে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠ'ন ন। করিয়া পুরুষ কখনই 

জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃশেষে সমস্ত কর্ম বিরহিত হইয়া কেবল 

মাত্র ব্রহ্গত্বরূপেই অবশ্থিতি লাভ করিতে পারে না; কেন না 

নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতেই ক্রমে বুদ্ধি বিশুদ্ধি হয়, 
তৰজ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তৎপরেই জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে 

পারে। ধাহারা ব্রক্ষচধ্যের পরেই বুদ্ধি বিশুন্ধি হইয়া জ্ঞান- 

নিষ্ঠার অধিকারী হয়েন, তাহাদের পূর্বজন্মার্জিত কশ্মানষ্ঠানের 

দ্বারাই বুক্ধিশ্দ্ধি হইয়! থাকে, হৃতরাং এজন্মে আর কশ্মানুষ্টানের 

অপেক্ষা থাকে না। তত্বজ্ঞান পরিল্ক,রণ না হইলেও কেবল 

কর্ম পাঁরত্যাগ করিলেই সিদ্িলীভ হয় না, (8); ফেন না তত 

জ্ঞান না হইতে যদ্দি সমস্ত ক্রিয়া পাঁরত্যাগ করা! হয়, তবে 
তাহা কেবল বাহিরের হস্তপদাি ক্রিয়া স্বন্ধেই অত্তবে, 

অন্তরের ক্রিয়া কিছুই পরিত্যক্ত হয় না) কারণ বঙক্ষণ 
পর্ধাস্ত আত্মা, মন হইতে সমস্ত কামন। নি£শেষরূপে পরিত্যাগ 

করিতে না পারে, ততক্ষণ পথ্যস্ত ক্ষণ কালের নিমিত্তও কদাচ 

কেহ নিক্রিয় ভাবে ধাকে না; কারণ অত্ব, রজ ও তমগ্ুণের 

স্বারা পরিচালিত হইয়া, হয় অন্তরে অন্তরে না হয় বাহিরেই 

সেই অবশপুকষ সকলকে কোন না কোন কাধ্য করিতেই 

হইবে (৫)। 
যে ব্যাক্তি হস্ত; পদ) শঙ্াদ কঙ্মোজয় ও জানোজ্রয় সকল 
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বাহিরে সংযত কর্তা মনে মনে ইল্জিয়ের বিষয়গুলি ম্মরণ 
করিতে থাকে, ষেই বিষুঢ়াত্মা। ব্যস্কিকে মিথ্যাচার বা কপটাচার 

৬) বলা যায়। আর যিনি কামনা জয়েরদ্বার। মনে মনে 

ইঞ্জিয়গণকে' আরত্ব করিয়া অনাঁসক্তভাষে কেবল বাহিন্নেই 
কর্শেজ্িয়ের দ্বারা বিহিত কর করিয়া থাকেন, হে অঞ্জন! 

তিনিই শ্রেষ্ঠ (৭)। ূ 

অতএব তুমিও ফল কামনা শুন্য হইয়া আপনার জাত্যু- 
চিত যে কর্ম বিহিত আছে এবং যাহ! নিত্ত এবং নৈমিত্তিক, 
অর্থাৎ কাম্য নহে, সেই সকল কর্খের অনুষ্ঠান কর, তোমার 
ন্যায় অধিকারীর পক্ষে কর্ত্ব পরিত্যাগ অপেক্ষায় বন্মকরাই 
শ্রেষ্ঠতর কল্প, বিশেষতঃ তুমি বদি হস্তপদাদি সমস্ত বাহ্যেত্্িয়ের 
ক্রিয়াই এককালে পরিত্যাগ কর তাহ! হইলে তোমার শরীর 
ষাত্রা কিরূপে চলিবে ? ৮) [ক]। 

উক্তরূপে কর্মানুষ্ঠান করিলে তাহার কর্মফলম্বরূপ সংসার- 
বন্ধন হয় না, কারণ নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র ঈশ্বরার্থ ষে কর্শেয 
অনুষ্ঠান কর যায় তদ্ক্যতীত অন্ত কর্মের দ্বারাই অর্থাৎ কামনা 

মূলক কর্মানষ্ঠান দ্বারাই লোকের সংসারবন্ধন হইয়। থাকে, 

অতএব ছে কোত্তেয়! তুমিও, সমস্ত কামন1! বা আসক্ি 
ক পিসির দশা পপি শপ শসা পাল 

* [ক] অনেকে আপনাপন স্থবিধার নিমিত্ত এই সকল স্থলে 
কে কানীপৃজা ও দুর্গাপুজাকেই কর্ম বলিয়া! ধরিয়া লয়েন, 
কিন্তু বাস্তবিক তাহ! নহে, মঙুষ্য হত্তপদাদি কোন না কোন 
টঙ্গিয়াদির দ্বারা যে কোন প্রকার ক্রি্না করিতে পারে তৎ. 
দষত্তই এই সক্ল স্থলে কর্ম শবে বুঝাইতেছে। 
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পরিত্যাগপূর্বক কেবল ঈশ্বরার্থেই বিহিত ক্রিয্না কলাপের 
অঙ্ুষ্ঠান করিতে থাক। কিন্তু ঈ্বরের প্রীতিতেও যেন তোমার 

কামন। থাকে না) কেনন। তাহা হইলেও তোমার সকাম'ক্রিক়াই 
করা হুইল, অতএব কেবল "ঈশ্বরের প্রেরণা আছে অভঞব 

করি+ এইমাত্র তোঁমাকে মনে করিতে হইবে (৯)। : 

পৃরাকালে, মনুষ্য এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ও নৈমিত্তিক 
ক্রিয়া সকল স্যষ্টি ক্িয্। প্রজাপতি বলিয়াছিলেন যে, “হে 

মন্ষ্যগণ ! ষদ্দত্ত এই নিত্যনৈমিত্তিক কন্মানুষ্ঠান দ্রারা তোমার 

বৃদ্ধি সম্পর হইতে থাক, এই কণ্মই তোমাদের সমস্ত প্রকার 

অভীষ্টসিদ্ধি করিয়। দিবে ৫১০)। উক্ত কর্াচুষ্ঠান ঘবার! তোমরা 

ইন্ত্রাদি দেবতাদদিগকে সম্বপ্ধিত বা আপ্যার়িত ফর, তাহা 

ছইলে এঁদেবতারাও তোমা।দগকে সম্বপ্ধিত করিবেন, এইক্ূপ 
পরস্পর সম্ব্ধনের দ্বারা ক্রমে তোমর! মুক্তিস্বরূপ পরম শ্রেয় 

পর্যযস্ত লাভ করিতে পারিবে (১১)। কারণ উক্ত কন্মস্বরূপ যজ্ধের 

দ্বারা পরিতোধিত হইয়া দেবতাগণ তোমাদগকে নান৷ প্রকার 
অভিলবধিত ভোগ প্রদান কারবেন।” অতএধ তাহাদের দত্ত সেই 

সকল ভোগ্যদ্রব্য যদি আবার তাহাদিগকে সমর্পণ না করিয়া 

কেবল স্বয়ং ভোগ করে, তবে তাহাকে চোর বলিতে পারা 

যায় ১১২)। বাহার! দেবহজ্ঞাদি সমাপনাত্তে তদবশিষ্ট ভোজন 

করেন, সেই সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন, আর 
হে ছুরাস্বাগ্পণ নিজের উদর পুত্তিমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি 

করে তাহার পাপই ভোজন করে (১৩)। অক্নদ্বারা প্রাণী 

মকলের উৎপত্তি হুইম্া থাকে, এবং পর্জন্য হইতে অর়ের 
উৎ্পত্বি, আবার প্জন্যের উৎ্পপত্তি যজ্ঞ হইতে) যক্ত কর্দদ্ধার। 
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নিরশপ হইয়া থাকে, বেদ হুইতে কর্টের উদ্ভব, বেদ পরমাত্মা 
ব্রহ্ম হইতে সমূৎপন্নঃ অতএব সর্বদাই করের মধ্যেব্রক্ম গ্রাতি- 
ঠিত' আছেন। কেবল এই.) কারণেও নহে, ব্রক্ধ যখন 
সর্বব্যাপক পদার্থ তখন তিনি কর্ম্মমধ্যেও অগ্ুঙ্যন্ত' 
আছেন, অতএব এইরূপ কর্থান্ুষ্ঠান করা তোমার 
নিতাস্ত কর্তব্য! হেপার্ঘ! যাহারা উক্ত প্রকারে প্রবর্তিত 

কর্মচক্রের অনুবর্তন ন! করে, সেই ইজ্িয়রমণশীল ' পাপজীবন 
ব্যক্তি নিরর্থক দেহধারণ করে ০১৬)। অতএব নিষ্কামভাবে 

সমন্ত প্রকার ন্যিতনৈমিত্তিক ক্রিগ্ানুষ্ঠান করা তোমার 
কর্তব্য । 

ধিনি আত্মারাম, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত আত্মীতেই সন্ত এবং 

এককালীন নিঃশেষরূপে সমস্ত কামনা বাসনাদি শুন্য হই য্াছেন, 
তাহার এইরূপ কর্শানষ্ঠান করার প্রয়োজন নাই (১৭)। 
আত্মারাম মহাত্বার কর করিয়া ফোন গ্রয়োজন সীধিত হয় 

না; কেনন। বুদ্ধি শুদ্ধিই নিফাম কর্শের ফল। কিন্ত তাহার 
বুদ্ধিগুদ্ধি পূর্বেই” হইয়াছে, এবং কর্প না করিলেও তাহার 
কোন পাপ হইতে পারে না ; কারণ তীহার অবিদ্যামোহ জভীত 
হইয়াছে, এবং দেবতা ব৷ মনুষ্যাদিয় ভ্বারাও তাহার সাধনীয় 
কিছু নাই, যে তাহাদের সন্তোষের নিমিত্ত তিনি কর্ানুষ্ঠান 
করিবেন (১৮)। 

"ভুমি কিন্ত সেই অবস্থার লোক নও, জতএব তৃমি অনাসঞ্ 
হইয়া সর্বদা! নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান কর, কারণ অনাঁ- 

সন্ত অর্থাৎ আকাক্ষ! শৃন্য হইয়া! কর্খানু্ঠান করিলেই, বুদ্ধি 
উুদ্ধির দ্বীরা গরুষ মোক্ষি লাভ করিতে পারেন। ভাবিয়া দেখ!, 



8৪ শীতা। 

জনক প্রভৃতি রাজর্ধিগণ কর্ণ ্ বারাৰ বুদ্ধি শুদ্ধি পূর্বক 'জ্ঞান 
লাভ হইয়া! মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন (১৯)। 

দ্বিতীয়তঃ লোক সংগ্রহ কর! অর্থাৎ সাধারণ লোকের 
উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণ কর! লক্ষ্য করিয়াও তোমাকে কর্ম কর! 

উচিত ; (২০) কারণ সংসারের ইহাই নিয়ম আছে যেংশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 

যে যে আচরণ করিয়! থাকে সাধারণ লোকও জেইরূপই আচরণ 

করে, [এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া! গণ্য করেন, 
সাধারণ্নলোকও তাহারই অন্বর্তী হয় (২১)। 

হে পার্থ? এই দেখ! আমার কিছুই কর্তব্য কর্ম নাই 
অর্থাৎ কোন কণ্ম করাই প্রয়োজন নাই, কারণ এই ভ্িভুবন 

মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই, এবং প্রার্ধব্যও কিছুই 
নাই, তথাপি আমি বিহিত কর্ের অনুষ্ঠান করিতেছি, (২২) 
কারণ আমি যাঁদ অতীন্দ্রিত ভাবে কদাপি কানুষ্ঠান না করি, 

হে পার্থ! তবে সমস্ত মনুষ্যই আমার পথের অনুসরণ 
করিবে (২৩)। সুতরাং আমি যদি কম্ম নাকরি তবে কর্মহীন 

হইয়া যমন্ত লোক উৎসন্ন হইবে, বি্তানুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধেয় 
বঙ্জনাভাবে, সংসারে ধশ্ম সঙ্কর,. আশ্রম সন্কর ও বর্ণ সন্করাদি 

হইবে, সুতরাং আমার দ্বারাই এই ঘটনা ঘটিল, তাহা! হইলেই 
সমস্ত প্রজ্া। বিনষ্ট হইবে, স্থতরাং তাহারও কারণ হইলাম (২৪) 
এ নিমিত্ত আমি সমস্ত কর্ম্ানুষ্ঠান করিস থাকি। 

অতএব, হে ভারত! অবিদ্বানেরা৷ আসক্ত বা কামন৷ পরবশ 
হইয়া যেরূপ কর্মান্ষ্ঠান করে, বিহ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়াও 
লোক সংগ্রহ্র নিমিত্ত সেইরূপ অনুষ্ঠানই করিবেন(২৫)। কদাচ 

অবিবেকী কর্ণাসক লোকদিগের বুদ্ধতেদ জ্ঙ্মাইবেন না, 



গীতা । ৪৫ 

গ্রভ্যুত' অনাসভ্ত-গাবে স্বংঞ্ সমস্ত কর্শের অনুষ্ঠান ঘরত 
তাহাদিগকেও কর্শেতেই' যৌজিত করিবেন (২৬)। 

বিদ্যা ব! মায়া প্রভাবে, যাহাদের দেহাদি জড় পদার্থ এবং 

চিতস্বরূপ আত্মা এ উভয়ের পার্ধক্য কোধ না হইয়া উহাদের 

একত| জানের দ্বার! অর্থাৎ « দেহই আমি” এই জ্ঞান সবার! 

আত্মা বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে,সেই ব্যক্তিই ত্রিশুণাস্বিক। প্রন্কৃতির 
বিকার স্বরূপ এ দেহ মন, বুদ্ধি, অহস্কার ইত্রিয়াদির বারা ক্রিয়- 
মাঁণ কার্ধ্য সকলকে “আামি করিতেছি”, বলিয়া! মনে করে (২৭)। 

আর ধাহারা গুণ কন্ম বিভাগের তত্ববিদ্ অর্থাৎ প্রকৃতির কোন্ 

গুণের স্বর! কোন্ ক্রিয়া হইতেছে এ সকল বিষয় বিশেষ রূপে 

অবগত জাছেন তাহার! দর্শন স্পর্শন চিত্তা ইত্যাদি ঘাবর্তীয় 

কর্মকেই এক «“একটী প্রারুত পদার্থ আর এক একটা প্রান্কৃত 

পদ্দার্থের (সহিত সংমিজিত হইতেছে” হলিয়! মনে করেন অর্থাৎ 

চগ্ষুরিজিয় রূপের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 

সকল চিস্তনীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, চিৎস্বরূপ 
আম্মা কোন কার্থেই প্রবৃত্ত হন না, এইরূপ |ববেচনা করিহ। 

ভাহারা কোন বিষয়েই আশক্ত হন না (২৮)। 

“যাহার! প্রকৃতির .গুণের দ্বার বিমোহিত হইয় গ্রক্কতির 
কর্্মকেই আমার ( আত্মার) কণ্ বলিয়া মনে করেন, সেই 

' কর্ধাযক্ত অসম্পূর্ণ ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সম্পূর্ণ তত্ববিৎ মহাত্মা 
কখনই বিচলিত করিবেন না (২৯)1 অতএব হে মহাবাহে ! 

তুমিও বিবেকবুদ্ধি হবার সম্ত কার্ম্রে ফল পরমেশ্বরে সমর 

করিয়। অর্থাৎ « ঈশ্বরই সকল বিয়ের “কর্তা আমি কেবল 

ভূত্যবং তাছার আদেশ পালন করিতেছি, হ্থৃতরাং ইহার 
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ফলাফল ভোগী তিনি” এরূপ মনে করিয়া এবং সমস্ত সম্তাপ 

আশা ও মমতা পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ করিতে পারে (৩*)। : 
যাহার! অহৃয়া! শৃন্ত এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া! নিষ্য আমার এই 

মত্বের অনুষ্ঠান করে, তাহারাই সমস্ত কর্মবন্ধন হইতে বিষুক্ত 
হইতে পারে(৩১)। এবং যাহারা অসুয়া পরবশ হইয়া আমার এই 
মতের অনুষ্ঠান .করে না, সেই জ্ঞানান্বদিগকে তুমি হতযুদ্ধি 
বলিয়া জানিবে (৩২)। যাহার! হতযুদ্ধি তাহাদিগের পক্ষে 

বিধি রা নিষেধ কিছুই কার্য্যে আসে ন1; কারণ ইহ নিশ্চয় 
যে কেবল মুর্খ কেন, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পূর্নস্চিত ধর্ম্াধর্দের 
সংস্কার স্বরূপ প্রকৃতির অন্গসারেই সমস্ত কাধ্যের চেষ্টা করিয়া 
থাকে। সকলেই আপনাপন প্রকৃতির অন্থগমন করে, সুতরাং 

আমার কিংবা! অক্টের নিষেধ তাহার কি করিবে (৩৩)। 

প্রত্যেক ইন্দছিয়ের বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই বথা সম্ভব 
অঙন্থরাগ এবং বিদ্ষে অবশ্থিতি করে অর্থাৎ অনুরাগ অথব৷ 

বিদ্বেষের বশবস্তা হইয়াই লোকে দশন শ্রবণ প্রভৃতি এক এক 
ইঞ্জিয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিব পক্ষে রাগ দ্বেষাদর 
বশীভূত হওয়া উচিত নয়। কারণ রাগ আর দ্বেষই মহুষ্যের 
ভয়ানক শত্রু (৩৪)। 

রাগ দ্বেষাদির বশবস্তী হইয়। অনেকে স্থজাতীয়ধর্্ব পরিত্যাগ 
পুর্ববক অন্ত জাতীয় ধর্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ধর্মের 
এবং "ক্ষত্রিয়, ব্রাদ্ষণাদি ধর্মের অনুষ্ঠানে ইচ্ছ। করিতে পারেন, 
কিন্তু তাহা আত অকত্বব্য; কায়ন স্বধর্ যদি অন্তজাতি ধর্মের 
তুলনার অগ্রশত্ত বলিয়। মনে হয়, তাহাও অন্তের প্রশস্ত ধর্ম 

অপেক্ষা শ্রেরন্বর। অধিক কি ছধর্খে নিধন$ কল্যাণজনক 
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তথাপি পরধর্মকে ভয়াবহ মনে কপিবে। অতএব তুমি যখন 

ক্ষত্রিয়, তখন ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, তোমার ক্ষত্রিঘধর্মের 
অর্থাৎ ঘুদ্ধাদির অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য (৩৫) [ক] 

অর্জুন কহিলেন, হে বাফেয়। কাহার প্রেরণাতে পুরুষ 
পাপাচরণ করে, এমন কি "অনিচ্ছা! করিলেও যেন বপ্পপূর্ববক 

মেই কর্মে নিয়োধিত হয়, ইহা! কে করায় তাহ! আমাকে উপদেশ 
দেন (৩৬)। 

ভগবান কহিলেন, এই যে রজোগুণ সমুদ্তব মহাশন (অর্থাৎ 
যাহা কিছুতেই পরিড়গ্ত হয় না) এবং মহাপাপ স্বরূপ অন্থ্রাগ 

ও বিদ্বেষ দেখিতেছ ইহাকেই প্রবল বৈরী বলিয়া জানিবে 

ইহারাই লোককে পাপে প্রবৃত্ত করা (৩৭); অগ্রি যেমন 

গুমের দ্বারা আবৃত হয়, দর্পন যেমন মল দ্বারা আবৃত হয়, গর্ভ 
যেমন উল্বের (অর্থাৎ উদরশ্থ ভ্রণের গর্ভাবরণ থলিয়! বিশেষ 

দ্বারায়) আবৃত হয়, সেইরূপ রাগ দ্বেষ দ্বারা ইহা (জ্ঞান) 
আবৃত আছে, হে কৌন্তেয় জ্ঞানীর নিত্যবৈরীস্বরূপ এই অনুরাগ 
বিগ্বেষই অপর্য্যাশ্ত «ও ছুষ্প,রণীয় কামনারূপে জ্ঞানকে আবরণ 
করিয়া রহিয়াছে (৩৯)। ইজ্্রির মন এবং বুদ্ধিই রাগ 

দ্বেষের অধিষ্ঠানভমী, ইহাদের মাশ্রপ্ধ করিগাই উক্ধ রাগ 
এবং ছ্বেষ, জ্ঞান আালবপূর্ঘক দেহীকে মোহিত করিয়। 

ফেলে (৪০)। 

[ক] যে ষে ধর্থ্ের অন্ধিকারী মে সেই ধর্ট্ের অনুষ্ঠান 
করিতে গেলে ধোর বিপদ উপস্থিত হয়, এই জগ্ক ভগবান্ 

এই'প আদেশ,করিলেন। স্ 



৪৮ গীত]। 

অতএব হে ভরতশ্রে্ঠ ! তুমি প্রথয়ে রাগত্বেষাদির, আশ্রন্্- 
স্বরণ ইঞ্জিয়সকল সংহত করিয়], জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক গ্লাপ 
ছরেপ এই ঝাগ দ্বেষকে জয় কর (৪১)। ঃ 

, কাহার আশ্রয় লইয়া এই শক্রত্বরূপ রাগ দ্বেষকে জয় করিতে 
হইবে তাহাও বলিতেছি শুন, স্ুলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় কর 
হুস্ম এবং ইন্ত্রিয় সকল অপেক্ষ। সুক্ষ মন, মনঅপেক্ষা সুক্ষ বুদ্ধি, 

বুদ্ধিয় পর যিনি, তিনিই জীবের আশ্রয়নীয় (৪২)। [ক] 
এইরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা বুস্মতর আত্মতত্বকে, জ্ঞান বলে 
আশ্রয় করিয়া হে. মহথাবাহে| ! ছরাশদ রাগদ্েষরপ শক্রকে 

জয় কর (৪৩)। 

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 

ক]. 'ইঞ্জিয় মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কাহাকে বলে তাহা পণ্ডিত 

শ্ীযুক্ত. শশধর় তর্কচুড়ামশি কৃত বর্শব্যাখীয় বিজ্ঞার মতে 
লিখিত আছে । 



চতুর্ঘ অধ্যায়। 
শ্ীভগবান্ বলিলেন, _এই এক্ষয় ফলদায়ক সাঙ্যযোগ এবং 

কর্মরযোগ প্রথমে আমি তুর্যযকে বলিয়াছিলাম, শৃধ্য আপন 

পুত্র মন্থকে বলিয়াছিলেন, এবং মন আবার ইক্ষাকুকে 

বলিয়াছিলেন, (১) এইরূপ পরম্পরাগত এই যোগকে, অবশেষে 
অন্যান্য রাজধিগণ জানিয়াছিলেন, কিন্তু হে পরন্তপ! কাল 

মহিমায়, লোকের নানা প্রকার মতি গতি ও দুর্বলতা হইয়া 

এখন সেই যোগ আবার প্রকৃতভাবে অজ্ঞাতপ্রায় হইন্না 
উঠিয়াছিল, (২) তাই আমি অদ্য তোমাকে আবার €সই 
পুরাতন যোগধর্ম্বের উপদেশ কবিলাম; কারণ তুমি আমার 
তক্ত, স্থৃতরাং প্রিয়, এজন্য তুমি ইভার অধিকারী পাত্র। 

এই শ্রেষ্ঠতম যৌগজ্কান অতীব গোপনীয় ইহা অনুধিকারীকে 
বল। যায় না (৩)। 

অজ্ঞুন বলিলেন,-আপনার একটা কথা আমি বুঝিতে 

পারি নাই। আপনি বলিলেন স্ষ্টির প্রথমে হূর্ধযুকে এই 

যোগজ্ঞানের উপদ্ষেশ কগঠরিয়াছিলেন, কিন্ত হুর্য্যের জঙ্গ 

হইয়াছে সেই পুরাকালে, আর আপনি কেবল এই অল্প দিন 
যাবৎ বন্থদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনি 

পূর্বে হৃধ্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহ! "কিরূপ 

বুঝিব ? (5) 
: ভগবান বলিলেন,--হে অজ্জুন! আমার এবং তোমার 

অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে । আমি তাহা সমস্থই আনগত 

আছি, কিন্ত হে পরস্তপ ৷ তোম]র জ্ঞানশত্তি আবৃত থাক! 
নিবন্ধন, তাহা কিছুই জানিতে না৷ ৫)। 

ধ্ট 



৫০ গীতা । 

কিন্ত, ফল পঞ্গে আমার কখনই জন্ম নাই, মৃভ্যুও নাই' 
আমিই সকলের ঈশ্বর, তথাপি, আমি আপন প্ররৃতির আশ্রয় 
করিয়া, আপন মায়ায় দেহবানের অবস্থা (হুর্গী, কালী, কৃষঃ) 

রাম, প্রভৃতি অবস্থা ) গ্রহণ করি, বাস্তবিক অন্য লোকেন যেরূপ 

জন্ম হয়, আমার সেরূপ নহে (৬)। যে যে সময়ে ধর্শের ক্ষয় এবং 

অধর্ম্ের অত্যুখান হইয়া আইসে, হে ভারত! তথনই 
আমি মাষাঘার! জন্ম গ্রহণ করি (৭)। এমন কি,-সাঁদদিগের 

পরিত্রাণ ও ছুরাত্বাদের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্বাপনের 

নিমিত্ত, এইবারের ন্যায় ষৃগেযুগেই আমি জন্ম গ্রহণ কবিষং 

থাকি ৮)। 

হে অঙ্জুন! আমার, এইরূপ অলৌকিক জন্ম ও কর্ন 

সবিশেষ মনত, যিনি তত্বতঃ অবগত ভইতে পারেন, তিনি এই 
দেহ বিনাশের পর আর জন্ম গ্রহণ করেন না। আমাকেই 

ত্রক্গাই) প্রাপ্ত হইতে পাবেন । আর যে বাক্তি আমাকে নন্তুদেব 

পুত্র, যশোৌদা পুত্র, কিম্বা বাস্তবিক পেহধারী, অর্থাৎ মম্ম্যের 
মত দেহধারী পুরুষ বলিয়া জানে, সে আশাকে পাইতে পারে 

নাট)। কিন্তু তুমি ইহাও মনে করিও না, যে আমার এই 

জন্ম কর্মের তত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর কোন উপাঁর নাই) 
কেন না, ধাহার! বাসনা, ভয় ও ক্রোধাদি আবরণকে নিঃশেষে 

পরিতাগ পূর্বক ব্রহ্ম এবং জীবাত্বার অভেদ অনুভব করিদা, 
কেবল মাত্র পূর্বোক্ত সাঙ্খা জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েন, তাহারা কেবল 

সেই জআ্রানম্বরূপ তপস্ব! দ্বারাই পৃত "হইয়া, ব্রঙ্গপদ বা মোক্ষ 

প্রাগ্ হয়েন (১০)। (ক) _ 

কে) যদিও অন্গবাদেই স্পট্কৃত হইয়ান্ছে, তথাপি পাছে 



গীত । ৫১ 

হে ধনগ্রয় ! « ধাহারা ঈশ্বরের জন্ম কর্দাদিতত্ববিৎ এবং 

পুন্বোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন, ত্বাহারাই ব্রহ্মলাভ করিবেন, আর অন্যে 
নহে”, এতদ্ধণরায় যে আমার কাহার উপর অনুরাগ, আর 
কাহার প্রতি বিদ্বেষ আছে তাহ। মনে করিও না ১ কারণ আমার 

সকলের প্রতিই সমান দৃষ্টি আছে। তবে আমাকে যে ভাবে 

দে প্রপন্ন হয়, অর্থাৎ যে,যে ফলের কামনায় আমার আশ্রস্ন 

লঙ্, দেই কল প্রদানের দ্বারাই, আমি তাহাকে পরিতৃপ্ত করি। 

অতএব) যাহারা এঁহিক ধন পুত্র কলত্রা্দি প্রার্থী তাহাদের 

তাহা দেই, এবং ্বর্থীথীকে স্বর্গ, জ্ঞনার্থীকে জ্ঞান, এবং 

জ্ঞানাকে মোক্ষ দিয়া থাকি। হে পার্থ! ধনুষ্য যে কোন 

কলাখা হইয়া অনুষ্ঠান.করুক না কেন, সকল প্রকারেই আমারই 

পন্থার অনুসরণ করে। কিন্তু যে ফলযাহার প্রার্থিত নহে, সে 

কাহারও অনবধান থাকে, এই জন্য আবার, বলিতেছি, যে 

ভগবান্ নারায়ণ বত স্থানে “মামি, আমাকে” ইত্যাদি শ্বন্দ 

প্রয়োগ করিতেছেন তাহার কোনখানেই কেবল কৃষ্ণাকৃতি মার 
লক্ষ্য করিতেছেন ন!। অর্থাৎ তখ্পদ্দের বাচ্য ও লক্ষ্যার্থ লক্ষ) 

কারয়া বলিতেছেন । ইহা বদি সহজে বুঝিতে চান, তবে ব্রহ্মা, 

(বকু, শিব, কালী ছুর্মীদি সকল আকৃতি বুঝিলেও ক্ষাতি নাই। 

, এই জনাই বেখানে “আমি, জামার” ইত্যাদি শব্দ, প্রয়োগ 

শে, প্রান্থ সকল স্থানেই বেষ্টন মধ্যে “ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্ম! 
ইত্যাদি কথা সন্নিবেশিত হইল। শঙ্করাচার্ধযাদি ভাষ্যকার- 

গণও রূপ করিষ্বাছেন। ইহার কারণাদি আর একবার 

বিস্তার মতে দেখা ইব রি 



৫হ গীতা । 

তাহা পাইবে কেন? (১১)। মন্ষ্যলোকে বাহার! স্বর্গভোগাদি 
ফণের আকাত্্া করিয়া, ফলদানে সমর্থ আমারই রূপান্তর মাত্র 
ইজ বকুণা্দি দেবতাকে পুজা করেন, তাহাদের সেই সেই কর্ম 

জনিত সিদ্ধি অতি সত্বরেই হইয়া থাকে (১২)। 
সন্ব, রজ,ও তম আদি গুণ বিভাগদ্বারা এবং চেষ্ঠা বা 

ক্রিয়া বিভাগদ্বারা আমি ত্রান্মণাদি চতুবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। 
সত্ব গুণের আধিক্য এবং সম, দম, তপন্থাদর প্রবৃতি সা 

চেষ্টা বা ক্রিয়া"রা সংযুক্ত করিয়া ত্রাণ শ্ষ্টি করিয়াছি । 

সত্বগুণের অপ্রধান্ত এবং রজো গুণের প্রাধাগ্ত দ্বারা) আর 

সৌর্ধ্য তেক্গঃ প্রভৃতি. ক্রিয়াদার! ক্ষত্রিয় স্থপ্টি করিয়াছি । তমো- 

শুণের অপ্রাধান্ত এবং রজো গুণের প্রাধান্ত দারা, আর 

কাব বাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রবৃত্তি বা চেষ্ট। বা! ক্রিয়াদ্বার। বৈশ্য 

স্ষ্টি করিয়াছি । এবং রূজে। গুণ অপ্রধান ও তমো। গুণ প্রধান- 

তার দ্বারা, আর স্থুখষ। শাক্ত প্রবৃত্ত বাক্রিব্বার দ্বার শৃদ্র 

দিগকে হ্ষ্টি করিয়াছি । (ক) ীকন্ছ আমি কেবপ জাতিকেন 

(ক) এই শ্নোকের দ্বারা! হৃষ্পই বুঝা যাইতেছে, যে মনুষ্য 

হগ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এক এক জাতীয় আত্মার গ৭ও শক্তি 

বা ক্ষমতা ব৷ প্রবৃত্তির তারতম্যে চারিজাতীয় মনুষ্য স্থষ্ট 

হইয়াছে, _যাহারা ক্রাহ্গণ, ক্ষত্রিরঃ বৈশ্ব, ও শুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। 

কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় এরই যেই শ্লেকেই 'প্রস্তাণ করিয়া 
অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, যে পূর্বে সকলে এক জাতি? ছিল, 

তৎপর এক এক জনে এক এক ব্যবসা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 

এক এক শ্রেনী হুইল, ইহারই নাম জাতি, অতএব জাতি 
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সমস্ত বিষয়েরই সঙ কর্তা সত্য, অথচ আমাকে অবত্তা 
বলিয়াই বুঝিবে, কারণ আমি অব্যয়, অর্থাৎ আমার * অৰ- 

স্বার* কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারে না। আমি চির 
দিনই- ঠিক এক অবস্থায় আছি, কিন্ত ধাহাকে স্যষ্টি কার্য্য 
করিতে হয়, তাহাকে কোন প্রকার ক্রিয়াবান্ বা! ব্যাপায়বানৃ 

হইতে হয়। একটি ক্রিয়া বা ব্যাপার ব্যতীত ফোন কার্ধ্যই 
করা হইতে পারেন|। ব্যাপার বা কোন একট! ক্রিয়া হইতে 

হইলেই, তাহার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটনা হইল, সুতরাং 

ধাহার পরিবর্তন হওয়া সম্তবে না, তাহার স্থগ্রি কর্তৃত্বাদিও 

কোন মতেই ঘটেনা, তাই আমার কোন কর্তৃতাদি নাই। 
কিন্! কর্ডত্ব নাই, অথচ আমি কর্তী, ইহার তাখপর্য্য এই যে, 

কর্তঙাদি ক্রিয়া আমাতে নাই তাহা নহে, কিন্ত জল 
যেরূপ পন্মপনে বিলিপ্ত হয় না, কর্তৃত্বাদি ফোন ক্রিয়াও 

সেইরূপ আমাতে বিলিপ্ত হয় না (১৩)। 

আমি মে কর্ত। হইয়াও বান্তবিকপক্ষে কর্ত। নহি, তাঁহার 

তাত্পর্য বলিজঁছি,_ + 
স্থখ ছুঃথ স্বরূপ কোন প্রকার কশ্মকলের নিমিত্ত, আমার 

কিছুমাত্র স্পা ( অনুরাগ ) এবং বিদ্বেষ নাই । অনুরাগ, লিগ্গা, 
ব। আসক্তিশুন্য হইয়া যে কর্মের অনুষ্ঠান কর! যার, তাদ্বারা 
কোন প্রকার শুভাদৃষ্ট বা ছুরদ্ৃষ্ট, অর্থাৎ সংস্কার স্বরূপ 

পপ এ এ ০৮, ৯ শা পি পন সাপ জপ শক জা পারি 

কিছুই না” এ অর্থটা, এই শ্লোকের কোন্ কথাটী হইতে 
আবিদ্কৃত হুইল তাহ! আমর! কিন্বা অন্ত কোন সংস্কৃত ভাঁষা- 

বিৎ পণ্ডিত খুঁজিয়া পান না। “ 



৫৪ গত । 

ধর্দাধন্ম জন্মে না, * অতএব আমি যে সকন' কর্খবের জনু- 

টান করিয়া থাকি, তাহা আমাতে বিলিপ্ত হয় না; অর্থাৎ 
কোন প্রকার ধন্মাধর্্ম জন্মাইস্বা উহা আমার সুখ ছুঃতধাদি 
জন্মাইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার (ঈশ্বরের) এইরূপ 
গৃঢ়তত্ব অবগত আছেন, তাছারও কম্মবন্ধন থাকে ন। €১৪)। 

পূর্বতন যে সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি ছিলেন, তাহারাও এইবূপ 
জ্বানেই কশ্মানুষ্ঠান করিতেন, অর্থাৎ “আমার (আত্মার) 

কোন প্রকার ক্রিয়। নাই; সুতরাং আমি কোন কর্ম করি 

ন|, যাহা কিছু কন্ম তাখ! প্রক্তিই করিতেছে” ইত্যাদি 

'জানিয়া কর্মানু্ঠান করিতেন। তুমিও সেইরূপ জ্ঞানেই 
কর্মীচ্ষ্ঠান কর; কারণ পূর্বতন জনকাদি রাজধষিগণ এই 

পুরাতন আচার পালন করিয়াছেন (১৫)। 

হে ধনঞ্জয় ! অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি করপভাবে কম্্ব করিলে» তাহা 

প্রকৃতপক্ষে কর্ম বলিয়৷ গণ্য হয়, আর কিরূপে অনুষ্ঠান করিলে 

তাহ! কর্ম (কম্ম নয়) বলিয়! গণ্য হয়, তাহ। বুঝিতে বুদ্ধিমান 

লোকও মুগ্ধ' হইয়া! থাকেন, অতএব .সেই প্রভেদ তোমাকে 
বলিতেছি।যাহ| জানিতে পারিলে তুমি সংসারদুঃখ হইতে 

বিমুক্ত হইতে পারিবে (১৬)। অব্শ্ই, হাঁধারণ দৃষ্টিতে, 
কোকে বিহিত কর্মকেই কশ্না বলিয়া বুঝে, এবং নিষিদ্ধ 

কম্মকেই বিকম্ম, আর কিছুমাত্র না করিয়। কেবল তৃফীং 
শপ এত রত আস ৮ ৮ আপ ৯ পা সস সক পর এপ ২ 

* এই বিদয়ের কারণ এবং অদৃষ্ট, সংস্কার, ধন্মীধর্শ 
কাহাকে বলে তদ্বিষয় “ধর্মবশখ্যার? অতি বিস্তার মতে 

বুধান হইয়াছে। 
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ভাবে থাকাকেই অকর্ বলিয়! গণ্য করে। কিন্তু তাহা নহে, 

বাস্তবিকপক্ষে কর্ন, বিকর্শ, আৰু অকর্্ম ইহায় তত্ব বিচার 

ূর্বাক ন্সবগত হওয়া! নিতান্ত আবগ্তক, কারণ কম্মঃ অক 

এবং বিকর্শ ইহার প্রন্কৃততত্ব বড়ই ছু স্থ (১৭)। 

দেহ এবং ইন্টিয়াদির নিম্পাদ্য যতপ্রকার বিছিত ও 

নাষদ্ধ কর্ম আছে, তত্সমস্তেতেই যিনি আত্মার অকতৃত্ব 

বুঝিতে পারেন, এবং “বাহিরের সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ 

করিয়। তৃষীং ভাবে থাকিলেও যদি দেহাদিতে আত্মা বলিয়। 

বিশ্বাস থাকে, তবে অভ্তরে অন্তরে যে শারীরিক ক্রিয়। নি্পন্গ 

হয়, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে আত্মার কম্ম মধ্যেই গণ্য 

হইল, কারণ তদ্বারা আত্মার সংসার ছুঃখ হইয়া থাকে” 

এইরূপ যিনি অবগত থাকেন, তিনিই মন্য্ের 

মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, এবং তিনিই 

সমস্ত কন্মতত্ব বুঝিযাছেন (১৮)। নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত 

কম্মানুষ্ঠান, ধাহার সংকল্প বিবর্জিত, অর্থাৎ ফললিপ্পা, এবং 

আম্মার কর্তৃত্যাদি বাঁধ বিরহিত তাবে, সম্পন্ন হয়, তাছার 

সেই জ্ঞানাদি দ্বারা কম্মজনিত শুভাগুভ অদৃষ্ট দ্ধ হইয়া 

যায়। পণ্ডিতগণ তীহাকেই-_“ পণ্ডিত ” বলিয়া গণ্য করেন 

(১৯) যিনি সমস্ত কম্মের ফলকামনা স্বরূপ আশক্তি পরিত্যাগ 

“পূর্বক নিত্য-তৃপ্ত ও নিরাশ্রয় ভাবে, অর্থাৎ ক্রিয়া সাধ- 

নের নিমিত্ত যেষে উপায়ের আবগ্তক হয়ঃ তাহার অধে- 

হন না করিয়া, যদি যদৃচ্ছাক্রমে নিত্য নৈমিত্তিক কর্শে 

্রন্ভও থাকেন তথাপি তিনি কোন কর্মই করেন না” 

বলিতে হইবে (২*)। আর হিনি ইহজন্ে, কপ্মানুষ্ঠালের 
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ফল (জ্ঞান) উৎপন্ন হইম্বাছে, হুতরাং সেই জ্ঞাননিষ্ট তির, 

আর নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের কিছুমাত্র প্রয়োজনই থাকেনা 
অতএব সেই সমন্ততৃষ্ণ পরিশুন্ত, সর্ব পরিগ্রহ বিরহিত 
সংবতেক্দিয় সংযতচিভ মহাত্মা, কেবল শরীরটি মাত্র রক্ষিত 
হইতে পারে এইরূপ কর্ম করিলেই বিমুক্ত হইতে পারেন, 

তদ্্বারা কোন প্রকার পাপ পুণ্যই তাহাকে সংস্পর্শ করিতে 

পারে না (২১)। 

শরীর সংশ্থিতিকারক কর্াহষ্ঠান পক্ষেও বিশেষ নিয়ম 
আছে তাহা এই,_শাতোষ্, স্থথদুঃখাদি পন্দের দ্বারা কিছু- 

মাত্র বিষন্ন না হইয়া, জর্দত্র নির্বৈর বুদ্ধি, এবং প্রাপ্তি 
অপ্রাপ্তিতে সমদৃষ্ট হইয়া, অর্থা২ আহার প্রাপ্তি হইলেও 
উৎফুল্লতা শূন্য, আর না পাইলেও উতৎ্কঠতা৷ পরিসশ্ুম্ত হইয়া, 

যিনি যদৃচ্ছা লাভে সম্তষ্ট, অর্থাৎ যাচ্ঞ] কিম্বা বতৰা 
না করিয়া, যাহা কিছু আহার পাওয়া যায় তদ্বারাই সন্ত 

থাকেন, হিগনি যে শরীর সিদ্ধির নিমিত্ত ভিক্ষাটনাদি 

কর্ম করিয়া থাকেন তদ্বারা, সংসারে নিবদ্ধ হয়েন না! ; কারণ 
জ্ঞানাগ্সি দ্বারা তাহার সমস্ত কর্ম (শুভাশুভ অদৃষ্ট ) দগ্ধ 
হইয়া গিয়াছে (২২)। 

পুর্বে যে নিষ্ষাম কশ্মীর বিষয় বলিয়াছি, তিনি যদি 

সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্বাসক্তি হয়েন, তবে তাহার ধর্ম 
ধর্ের বন্ধন ছুটিয়া যায়। সেই জ্ঞান নিবিষ্ট চেতা। মহা- 
স্বারও ঈশ্বরার্ধে কর্মানষ্ঠান করিতে করিতে বর্তমান এবং 

অতীত অনৃষ্ট সকণ বিলীন হইয়া যায় (২৩, কারণ ধাহার 
উক্ত প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রন্ধ ব্যতীত আর ৃ 
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কিছুই দেখিতে পান না, বৃক্ষেতে . ভূত বুদ্ধি হইয়া) পরে 
আবার যখন প্রক্কৃত বৃক্ষ জ্ঞান জন্মে, তধন যেমন বৃক্ষ ব্যতীত 

আর $কছুই দেখিতে পায়না, জ্ঞানী ব্যক্ত ও সেইরূপ; 

অজ্ঞান মোহ ঘুচিয়া ব্রদ্ম ব্যতিত আর সমস্তই শুন্ত 
দেখেন; কোন যজ্ঞ করিতে হইলে যে প্রক্রিয়া দ্বারা 
হোম করিতে হয়, তাহা তিনি দেখতে পান না, কেবল 

ব্রহ্ম স্বক্ধপ মাত্রই দোখতে পান, যে হবি আহ্ুতি 

প্রদান কর। হয় তাহাও কেবল ব্রন্ষই দেখেন, 

আহাত প্রদ্ধানের আগ্রতেও অণ্নিত না দেখিয়া ক্রহ্গত্ব 

দোখতে পান, বিনি হোত (জীবাত্বা) তাহাকেও ব্রহ্ধ 

স্বরূপই দেখিতে পান, এবং সেই ব্রন্ধার্পিতমনা মহাত্মা 

কম্মের দ্বারা যে ফললাত হইয়া থাকে, তাহাও এব্রহ্গ হইতে 
আতারক্ত ভাবে দেখেন না। এহন্বপ বখন ব্রক্গ ব্যতীত 

আর ।কছুই দেখিবেশ না, তখন আৰ, বিশের ধন্থাধন্, কাহাকে 

ংস্পর্শ করিবে (২৪)। অবই, এতদ্বারা যে আত্মজ্ঞুন সম্পপ্ন 
মহাস্বাকে এইরূপ & ভাবে যজ্ঞ করার বিধি দেওয়া হই" 

তেছে তাহ] নহে, কিন্ত ব্রহ্ম জ্ঞানহ যে তাহাদের সমস্ত 

কশ্ম,ও সমস্ত যজ্ঞ, এবং ব্রপ্ধ ভিন্ন যে আর কিছুই দেখিতে 
পান না, তাহাই এব্রঙ্গাপন” এই মন্ত্রের প্রতিপাদযিতৰ্য 

*বিষয়। এখন অন্তান্ত যজ্ঞের কথ! শুন,_-অনেক কশ্মীক্ণ 
দৈব অর্থাৎ হন্্রাদি দেবোদেেশ্তক যন্ত করিয়। থাকেন, 

আর ত্রহ্ম ও আত্মার একত্বদর্শা সংন্যাসীগণ ব্রহ্ধার্জিতেই, 

আপনাকে আহতি প্রন্থান .করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ষেতেসম।ধি 

কররা, জীবাত্বার লগ স্বরূপ ধজ্ঞ করিয্া থাকেন; (২৫) 



৫৮ গীতা । 

অন্য যোর্গীগণ সংযমন্বরপ অগ্রিতে শ্রোত্রাদি ইন্জিয় সকল 
আহতি প্রদ্দান করেন) অপর যোগীগণ, ইঞ্জিঘ্ের বিষন্্- 
শবাদিগুণকে ইন্দিয়াপ্সিতে, আছতি প্রদান করেন ' (২৬)। 
কোন যোগীগণ জ্ঞানদীপিত আত্মসংবম স্বরূপ-ঝোগাগ্সিতে 

সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়াকে আহতি প্রদান করেন, 

অর্থাৎ সমস্ত ইত্তরিয় ও প্রাণের ক্রিয়া আত্বাতে বিলীন 
করেন। (৭) কোন সাধুগণ দানকেই বজ্ঞ জ্ঞানে অনুষ্ঠান 
করেন, কেহ বা কৃদ্ধ চন্্রায়ণাদি তপস্চর্ধ্যা স্বরূপ যজ্ধের অনুষ্ঠান 
করেন, কেহ বা চিত্বৃত্তি নিরোধ স্বরূপ সমাধিকেই যজ্ঞ 
জ্ঞানে অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা বেদ পাঠ ম্বরূপ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৮)। আর কোন কোন তীত্র 
ব্রতচারী »ষতিগণ বেদার্থ জ্ঞানস্বরপ যক্ের অনুষ্ঠান 

করিয়। থাকেন। কোন ঝেোন ব্যক্তিগণ পৃরক করিয়া 

অপানাগ্সিতে প্রাণের আহুতি দয়া থাকেন, কেহ বা রেচক 

বার! প্রাগ্াপ্সিতে অপানের হোম করেন, কেহ বা কুম্তকের 

অনুষ্ঠান পূর্বক প্রাণাপানের গতি অবরুদ্ধ। করিরা প্রাণায়াম 

পরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর যোগীগণ নিয়তাহার হইয়! 
পঞ্চ প্রাদে পঞ্চ প্রাণ আকুতি দিয় থাকেন, অর্থাৎ প্রাণ 

ও অপানার্দির মধ্যে যাহাকে জয় করিতে পারেন তাহাতেই 

অন্যানা প্রাণ বর্গের বিলয় করিয়া থাকেন (২৯)। ূ 

এই সকল যজ্ঞ তত্ববিৎ, যজ্ঞের অবশিষ্টান্ন ভোজী, মহাত্বা- 
গণ সকলেই উপরিউক্ত যজ্ঞানুগ্ঠানের দারা ক্ষয়িত কন্মষ 

রে অবশেষে জ্ঞানোৎপত্তি হারা সনাতন ব্রদ্ষলাভ করিতে 
পারেন (৩৭)। 



গীতা । ৫৯ 

“হ কুরুষত্তম! বাহাদের ইহার কোন প্রকার হজ্তানু- 
ঠান নাই, তাহারা এই স্বপ্সন্থুখসম্পয় মহুষ্যলোকও 

প্রান্ত হইতে পারে না) অতএব দেবলোকাদি অন্য কোন 

প্রকার লোক, তাহারা কিরুপে লাভ করিবে? (৩১) এই 
যে বেদ প্রতিপাদ্িত বহু বিধযজ্ঞের কথা বলিলাম, 

এতৎ সমস্তই, কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক ক্রিয়া হইতে 
সমুৎ্পন্ন হয়, আত্মা ইহার কোন যজ্ঞই নিম্পরন করেন না, 
ইহাই বুঝিতে ইহবে; কারণ আত্মাতে কোনগ্রকার 
ক্রিয়াই নাই, তিনি নিষ্ষিযয় পদার্ঘ। এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় মূল 
হইয়া .জদয়ে অক্ষপ্ন ধারণা হইলে এই সংসার বন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হইতে পারিবে (৩২)। হে পরস্তপ! যত প্রকার 

দব্যময় যজ্ঞ বল! হইল তৎসমস্ত অপেক্ষায়ই জ্ঞান যজ্ঞ অধিকতর 
শ্রেয়স্কর, কারণ সমস্ত প্রকার দব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, 
যে ফল সংসাধিত হয়, তত্সমত্তই এক মাত্র জ্ঞানযত্ঞ 

নিম্পন্ন ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভ,ক্ হইয়া থাকে, (৩৩) অর্থাৎ ব্রহ্ম 

প্রাপ্তি হইলে যে» অপরিমিত সখ সমদ্রের প্রকাশ হয়, 

কণিক! মাত্রোপম স্বর্গীয় সুখাদিও তাহার মধ্যেই আছে। ' 
ষে উপায়ের দ্বার এ জ্ঞান লাভ করা যার তাহা বলিতেছি। 

প্রথম গুরুর নিকট উপশ্থিত হইয়! প্রণিপাত ও শুশ্রুযাসহ- 

কারে 'াহাকে জ্ঞাতব্য বিষয় লিজ্ঞাসা করিও; তাহা হইলেই 
সেঁই, ভ্ধদর্শা ও তত্বজ্ঞানীগণ * তোমাকে তৰজ্ঞান উপ- 

* ফেবল অধ্যয়নের দ্বার! অর্থাৎ কার্ধ্যতায় নহে, যাহার 

অধ্যাত্ভতন্বের জ্ঞান জঙ্দে তাহাকে তঙ্জ্ঞানী গলে, .ছার 



৬০ 'শীতা! | 

দেশ করিবেন (৩৪); যে তত্বজ্জান পাইলে আর তুমি এই 
রূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না; হে পাগুব! যে জ্ঞান হইলে 
সমস্ত জগংই তোমার আত্বা এবং আমাতে, বিবর্তিতভাবে 
অবন্থিত দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ জীবাত্বা আর পরমাত্মবার 

অভেদ জ্ঞান হইবে, তত্যতীত আর কোন' জড় পদার্থই দৃষ্ 
হুইবে না(৩৫)। হে ধনগ্রয়! এ জ্ঞানের মহিমা অধিক আর 

ফি বলিব, তৃমি বদি সমস্ত পাপী অপেক্ষায় ও অধিকতম 
গাপী হও, তাহা হইলেও, এই জ্ঞান তরণির দ্বারা, সেই 
সমস্ত দুষ্তর পাঁপরাশি সম্ভরণ করিতে পারিবে (৩৬)। কারণ 

উচ্ছিধ বহি যেমন গুষ্তৃণ রাশিকে ভক্মীভূত করে, হছে 
অঞ্জন! উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগিও তেমন, সমস্ত পাপ পুণ্যকে 
ভল্মসাৎ করিয়া ফেলে (৩৭) । অতএব তত্বজ্ঞানের তুল্য 

পাবন বন্থ'এ ত্রিভুবনেও নাই, যিনি কর্ম্মযোগ এবং (পাতগ্জল 

 দর্শনৌক্ত ) সমাধিযোগের দ্বারা! চিত্তের মালিন্যরাশি নিত 
করিতে পারেন, কালেতে তিনি স্বয়ংই, আত্মাতে এই 
ভ্ঞানলাভভ করিতে পারেন। কিন্ত ইচঠ যে সকলেই 
পায়েন তাহা নহে; যিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান, ধিনি গরপা- 

ধিনি সেই অধ্যাত্ব তত্বগুগি মনে মনে অনুভব বা প্রত্যক্ষ 
করিতে পারেন, তিনিই তত্বদর্শী। যিনি তত্বপর্শা নহেন, 
কেবল তত্বজ্ঞানী, তিনি প্রকৃত জ্ঞানোপদেশে সমর্থ নহেন, 

আর যিনি তত্বদর্শী ত্াহারই নিকটে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ 

বঞ্। উচিত, এই জন্য এই গ্লোকে তত্বজ্ঞানী বলিয়া, আবার 
তত্বদর্খী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে । 



গীতা। ৬১ 

সনাদি- তত্পর, যিনি বিজিতেত্ত্িয় তিনিই পূর্বোক্ত মত 
নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অচিরে জ্ঞানলাভ 

করিয' পরম সাস্তি স্বরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন (৩৯)। 
আর যে ব্যক্তি অজ্ঞ, অর্থাৎ আত্মতত্ব জানে না, এরং শ্রদ্ধা 

সম্পননও নহে, যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহারা এই প্রকুত স্বার্থস্বরূপ 

মোক্ষফল হইতে বঞ্চিত হয় তন্মধ্যে যে ব্যক্তি সংশয়্াত্বা তাহার 
ইহলোক পরলোক কিছুই নাই, প্রকৃত হৃখও নাই ৫৪০)। 
হে ধনগ্রয়! তুমিও কখনই সংশন্বাদি করিও না, কারণ 

আত্মা এবং ঈশ্বরের একত্বানহুভবস্বরূপ তন্বজ্ঞানের শ্বার৷ যাহার 

সর্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং উক্ত পরমার্থ দর্শনস্বরূপ 
যোগের দ্বার! ধাহার সমস্ত ধন্মীধর্ম 'বিনই হইয়া! গিয়াছে, 

সেই আত্মবান্ মহাআ্বাকেই, দেহ ও ইহ্্রিয়াদিভ্ুনিত কোন 
প্রকার ক্বে বন্ধন করিতে পারে না 0১)। অতএব হে 

ভারত! তুমি জ্ঞানাসিরদ্বারা,। আত্মবিনাশাদি সম্বব্ধীয় 
সমস্ত সংশয় রাশিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া গাত্রোখান কর, 

তুমি উক্ত যোগেরই আশ্রয় গ্রহণ কর (৪২)। 

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 



পঞ্চম অধ্যায়। 

অর্জুন বলিলেন, ভগবন্! আপনি কর্মসংস্ভাস আর কর্- 
যোগ এতছুভয়কেই জ্ঞানের কারণ বলিয়!, নির্দেশ করিলেন, 

এতদ্গণারা আমি অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব এতদুভয়ের 
মধ্যে প্রকৃত শ্রেয়স্কর কি, তাহা আমাকে নিশ্চস্ক করিয়। 

বলুন (১)। [কা 

[ক] কর্মের সংস্তাস বা কর্ম্পরিত্যাগ কর! ছুই প্রকারে সম্ভব 

হইতে পারে, টম) যখন জীবাত্বা আর প্রমাত্মার অভেদত্ঞান 
উৎপন্ন হয়, ঘখন এই ত্রিভূবন মধ্যে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর 

কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, রজ্জ,তে সর্প ভ্রম ছুটিয 
গেলে, যেমন আর সেই সর্প জ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র রজ্ভবরই 

জ্ঞান হুইয়া থাকে; সেইরূপ, একমাত্র ব্রক্ষপদীর্৫থেই ষে এই 
মাঞ্াময় সচরাচর জগতের ভ্রমজ্ঞান হইতেছে, এই ভ্রম ছুটিয়া 
গেলে তখন এই জগতের জ্ঞান না হইয়া, (কেবলমাত্র ব্রচ্গেরই 
জ্ঞান হয়, তখন কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, কারণ ইত্যাদি কিছুই 

আর অনুভবে আসে না; সুতরাং কোন প্রকার কর্ম করাও 

সত্তবে না, এবং আত্মজ্ঞানম্বরপ ফল উত্পন্ন হইলে, আর 

কর্ম করার কোন প্রয়োজনও থাকে না; অতএব তথন আপনা 

হইতেই সকল প্রকার কর্ম করা বন্ধ হইয়া যায়, ন্তবীং 

অগত্যাই কশ্মসংন্যাস ব৷ কর্ম পরিত্যাগ হইল । 

দ্বিতীয়ত, নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে 

করিতে, যখন চিত্ত বিশুদ্ধ হুইয়] যায়) তমণ্ডণ এ২ং কৃজাণ 



গীতা । | ৬৩ 

ভগ্গবান্ বলিলেন/-অধিকারীতেদে কর্মসংন্যাস আর 
কর্মযোগ এতহ্ভয়ই, জ্ঞানোৎ্পত্তি দ্বারা মোক্ষসাধন করে। ) 

নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া, পরিপূর্ণ সন্বগুণের উদ্রেক হইলে, 
চিত্ত বখন নিতান্ত নির্শলভাব গ্রহণ করে, কাম, ক্রোধ) ঈর্ষা, 

অস্থরা» অভিমান, কগটতা প্রন্ৃৃতি বৃত্তিগুলি যখন এককালে 

নিবৃত্ত হইয়া যায়, এদিকে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, 
বিবেক, বৈরাগ্য ও ওঁদাশীন্তাদি সান্বিক শক্তিগুলি যখন 

পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হয়, তখন নিত্যনৈমিত্তিক অমপ্ত কর্ধের 

ফল সাধিত হইয়া যায়, স্থৃতরাং কন্মান্ষ্ঠান করার প্রয়োজন 

থাকে না; কেন না উক্তরূপ চিত্তগুদ্ধিই সমস্থ কর্দের মুখ্যতম 
প্রর়োজন। তৃতীয্তঃ, চিত্তের যখন এরূপ জবস্থা, জন্মে, তখন 

সমাধির অনুষ্ঠানাদির দ্বারা আত্মার উপলব্ধি করার সমগ্র 

উপশ্থিত হয়, চিত্ত তখন আত্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হয়, 

এই সময়ে বদি আবার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কম্মাহুষ্ঠান দ্বারাই ; 
সমস্ত সময় ব্যয়িক্ করা হয়, তবে আত্মসাক্ষাৎকারের মুখাতম 

উপায়ান্ুষ্ঠঠনের অবকাশ পাওয়া যায় না; নুতরাং আত্মসাক্ষাঁৎ- 

কারের বাধ! জন্মে, এই জন্ত তখন নিত্যনৈমিত্িক কর্ণেরও 
পরিত্যাগ করিয়া, কেবল সমাধি অনুষ্ঠানেরই চেষ্টা করিতে হয়। 

' সম্মাধির চেষ্টা করিতে করিতে পরে তবজ্ঞানের উদয় হইয়া 
মুক্তি হইতে পারে, এই হইল দ্বিতীয় প্রকারের কর্শসংস্তান বা 

কর্ম পরিভ্যাগ। 

তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ছারা এই িতীয় প্রকারের 
কম্ত্যাগ আর নিক্ষামভাবে কর্পানুষ্টান করা এভছুতয়কেই . 



৬৪. । শীভাঁ। 

তন্মধ্যে, কেবলমাত্র কর্শসংন্যাস অপেক্ষায়, রশ্ুযোগকেই প্রশস্ত 
বলিতে হইবে (২)। কারণ ষ্ষে কর্থযোগী, সুখ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নিপ্পৃহ এবং ছঃখবিষয়েও সর্বতোভাবে বিদ্বেষশূন্য, ' তিনি 
নিত্যই সংন্তাসী বলিয়। গণ্য, হে মহাবাহো! যে মহা] 
শীতোষ্ ুখছুঃখাদিঘন্্ অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি 

অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন (৩)। 

বাস্তবিকপক্ষে, প্রন্কৃত আথকারঅবস্থায়্ কম্ধ্সতন্তাস আর 

কর্শযোগ এতছুভয়ের একই ফল হইয়৷ থকে, ইহা প্তগণ 

বলেন। কিন্তু যাহার! অল্পদশরী তাহারা ইহ! বুঝে না, তাহার 
ইহার পৃথক্ পৃথক ফল মনে করিয়া! থাকে, ফলপঞ্গে অধিকাপিত্ব 

অন্থসারে রীতিমত কর্মমসংন্তাস আর কর্মাযোগ এতহ্ভয়ের মধ্যে 
8778, টির করা যার, তাহাতেই সংন্তাম আর কর্ম- 

অনেক স্থলে জ্ঞানের হেতু বলিয়া ভগবান্ নির্দেশ করি 
যান্েন; হুতরাং অর্জুনের সন্দেহের কারণ হইয়াছে, কেন 

না, নিদ্ধামভাবে কন্খ্ব করা আর কর্ম পরিত্যাগ করা এতছু- 
ভয়ে নিতান্ত বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন, তাই এস্থলে জিজ্ঞাসা 

করিতেছেন যে “কর্শসংন্যাস আর কন্মযোগ এতছ্তয়ের 

মধ্যে কোন্টা প্রকৃত: শ্রেযস্কর হইবে।” ফলতঃ প্রথম 
প্রণালীর, কর্মসংন্তাস এখানে মনে কর! হয় নাই, অর্থাৎ 

প্রথম প্রথালীর কর্মসংন্যাস আর কম্মষোগ এতছুভয়ের মধ্যে 

কোন্টা অধিক শ্ররেরস্কর তাহ! জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। 
ভগবানের প্রশ্নোত্তরও এই দ্বিতীয় প্রকারের কর্মসংন্যাস 
লক্ষ্য, করিয়া। ইহাই জানিবেন। 



গীতা ৬৫ 

যোগ এতছ্ভয়ের ফল (তবজ্ঞান ) লাভ করিতে পারে, €৪) 
অর্থা, যম্যক্ অনুষ্ঠাবান্ সংন্তাসীগণও জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা ' 
যে লক্ষ্য না করিতে পারেন, কর্মযোগী সমস্ত জ্ঞানোৎপততি দ্বারা 
সেই মোক্ষই পাইতে পারেন, অতএব সংন্তাস আয় কণ্মষো- 

গ্রকে যিনি তুল্য বলিয়া জানেন, তিনিই তত্বজ্ঞ €৫)। 

হে মহাবাহো! ! কর্মযোগ ব্যতীত বদি কেহ কশ্মসংন্যাস 

করে এবং আত্মসাক্ষাৎকারের যুখ্যতম উপায়ন্বরূপ সমাধি 

প্র্ৃতির অনুষ্ঠান করিতে না.পারে, তবে তাহা কেবল ছুঃখ সাধ- 

নই হইয়া থাকে, আর যিনি কর্মযোগের অনুষ্ঠানকরত ব্রহ্গমনন 

তৎপর, তিনি অচিরেই পরমাত্মজ্ঞান নিষ্ঠাস্বরূপ সংন্যাস প্রাপ্ত 

হইতে পারেন (৬)। যিনি জিতেক্রিয়, জিতাস্তঃকরণ, এবং 

নির্শলাত্বা হইয়া, কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে কৰিতে ধাহার 
আত্ম। সর্বভূতের আত্মা হইতে, অপৃথকৃভাবে পরিজ্ঞাত 

হইয়। বায়, তিনি কর্ম করিলেও বিলিপ্ত হইতে পারেন ন] (৭) 
যিনি তত্ববিৎ এবং সমাহিতচেতাঃ তিনি দশন্ত, শ্রবণ, 

স্পর্শন, প্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাস প্রশ্থীস, বাক্যোচ্চারণ, 

মল মুত্রোৎসর্গ, এবং উন্মেষ নিমেষ প্রতৃতি যত প্রকার 

কার্য করেন “তত্সমস্তই কেবল ইন্ড্িয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি 

প্রভৃতির আপন আপন বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হুইয়ী এক 
একটা ঘটনা বিশেষ মাত্র, ততব্যতীত আর কিছুই না” 
এইরূপ অবধারণ করত *আঙঞ্কার নিজের (আত্মার) কোনই 

ক্রিয়া! নাই” এইরূপ মনে করিস্বা থাকেন (৮৯)। কর্শের, আসঙ্গ 
পরিত্যাগ পূর্বক কেধল পরমেশ্বর্যর্থেই -কর্ানুষ্ঠান করিলে, : 
কলের সহিত ' যেমন পদ্পত্র বিমিশ্রিত হয় লা, স্বেইন্'প 



৬৬. গীতা | 

কোন পুধ্য পাপের “ছার! তিনি বিলুপ্ত হয়েন ন (১০)। তাহারা 
সঙ্গ পদর্ধিত্যাগ পূর্বক কায় মন; বুদ্ধি ও কেবল ইক্রিয়- 
গণের দ্বারা যে ষকল কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তদ্বারা আত্ম 

শুদ্ধি মাত্রই ফল হইয় থাকে (১১)। অতএব তুমিও নিষ্কাম 
ভাবেই কন্মানুষ্ঠান কর। যিনি ফলাশ.* পরিত্যাগ পূর্বক 

ফেবল মাত্র পরমেশ্বরার্থে কন্ধুানষ্ঠান করেন, তিনি, ক্রমে 

জ্ঞান লাভ হইয়া, মোক্ষ লাভ করিতে পারেন; আর যিনি 
্বর্গুদি কামনা প্রেরিত হইয়া আসক্তভাবে কর্মানুষ্ঠান করেন 
তিনি সংসারেতে নিবন্ধ হয়েন (১২)। যিনি পরমার্থ-দর্শা 
তিনি দেহেজ্িয়াদি দ্বারা যে সকল ক্রিয়া নিশন্ন হয়, তাহা 
কিছুই আত্মার কর্ম নহে, এইরূপ স্থির করিয়া সমস্ত কর্ণের 
কর্তৃত্ব পরিশূন্যা হইয়া! এই নবব্ার বিশিষ্ট দেহ স্বরূপগৃহে স্থথে 
বসতি করেন ট৩)। আত্ম! প্রেরণের দ্বারা কাহারও কর্তৃত্ব 
উৎপাদন করেন না, এবং কাহারও কোন কার্যও করেন না। 
কোন কর্মুফলের সহিত তাহার বাস্তবিক সংযোগও নাই, 
কিন্ত জড়াত্মিকা প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কার্ঘ্য নিষ্পন্ন হইয়া, 
থাকে, (১৪)। ব্রহ্ম ব] আত্ম। কাহারও কোন প্রকার পাপ 

বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান ব| অবিদ্য। দ্বারা জ্ঞান 
আবৃত থাক! নিবন্ধন সমস্ত প্রাণী বিমোহিত হইয়া “আমি 
কর্তা, আমি কারগ্লিতা, আমি প্রভু, আমি পাপী, আমি 
পুখ্যবান এইবধপ মনে করিম! থুকে (১৫)। যে মহাত্মাদের, 
জ্ঞানবিকাশ হইয়া, আত্মা হইতে সেই অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশিত 
হইয়াছে, তাহাদের. সেই জ্ঞান, হৃর্ধ্য প্রকাশিত হইয়! যেরূপ 
সমস্ত 'জন্বকার বিনাশ পূর্বক নিখিল বস্ত সকপ প্রকাশিত 



' - শ্ীভা। ৬৭. 

করেন, সেইরূপ আত্মাকে প্রকাশিত করে, (১%)। বাহার! 
নঙ্গজ্বান সম্পর, 'ব্রহ্মই ধাছাদের আত্মাশ্বক্ূপে অবগত 

হইয়াহেনৎ যাহার! ব্রঙ্গনিষ্ঠ, ব্রদ্ষপরায়ণ, তাহারা সেই 
তত্বত্ঞানের দ্বারা নির্ঘ,তকলাষ হইয্্া মুক্তিলাভ করিতে 

পারেন ; 0১৭) কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের 

দৃষ্টি হয় না। আত্ম তত্তদর্শা পঞঙ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন 
ব্রাহ্মণ, গো, হ্তী, কুন্ধুর, এবং ব্যাধ ইত্যাদি সমস্ত বস্ধ- 
তেই জমদশাঁ হয়েন অর্থাৎ সকল দিকেই ব্রহ্ম দর্শন মাত্র 
করিয়া থাকেন । যে তত্বদর্শী মহাত্মাগণের মন, পূর্বোক্ত মত 
সাম্যে অবস্থিত আছে, তাহার! জীবিত থাকিতেই জন্ম বিমুক্ত 

হইয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম সর্বত্রই সমান, তিনি কুকুরেও তেমন 
[করেও তেমন, গোতেও ত্মেন, মহুয্যেও তেমন,,আবার 
মল মুত্রাদিতেও ঠিক সেইরূপ, নির্দোষ ভাবেই, অবশ্ছিতি 
করতেছেন। অতএব, ধাহারা সমতায় অবস্থিত পুরুষ, তাহার! 

বঙ্দেতেই অবস্থিত (১৯)। যিনি ব্রহ্গবিৎ বরক্ষমুন্রেই 

বাহার নিট, তি.ন সর্ব! শ্িরবুদ্ধি এবং অবিমোহিতভাবে অব-. 
স্থৃতি করত কোন প্রকার প্রিয়বিষয় পাইলেও গ্রন্থ হইবেন না, 
এবং অশ্রিক্স বিষয় প্রাপ্ত হইলেও উদ্বিগ্ন হইবেন না (২০)। 

বাহ সুখ সংস্পশে, যাহার আত্ম! কিছুমাত্র আসক্ত নহে, 

তিনি কেবল আত্মাতেই যে সুখের অনুভব হয় তাহাই 

করেন, তিনি সমাধি যোগের দ্বার! ব্রদ্দেতে বিলীন 
ইয়া মুক্তিস্বরূপ অক্ষয় স্থখ ভোগ করিয়া থাকেন (২৯)।. 
বাহাবিষয়ের সংসর্গঅনিত এই যে কল সুখ তৎসমন্তই 

হখ বিষিপ্রিত এবং ভবিষাৎ হঃখের কারণ হইয়া থাকে 3. 
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কেননা! থ সকল শখ, আদি এবং অত্তবস্ত,' অর্থা, উৎপত্তি 

এবং বিনাশশালী, অতএব এ সুখের বিনাশ হইলে ছুঃখ 
অবশ্যত্তাবী, এই জন্য, ছে কোন্তেয়! এ সকল *নুখের 
দ্বারা পণ্ডিতগণ পরিতৃপ্ত হয়েন না (২)। 

যিনি এই শরীর থাকিতেই কাম, ক্রোধ জানত বেগ 

সম্বরণ করিতে পারেন, সেই মনুষ্যই-বোগী, তিনিই সুখী । (২৩) 

যিনি সর্বদা অন্তঃস্থখের সুখী, অন্তরে অন্তরেই যিনি বিহার 

করিয়া থাকেন, অন্তরেই খাহার জ্যোতি দেদীপ্যমাম 
সেই যোগীই ক্রহ্ম্বূপে পরিণত হ্হয়া ব্রহ্গনির্বাণ 

প্রাপ্ত হন, (২৪)। যাহাদের পরমার্থ তব সুন্শন 

হইয়া সমস্ত সন্দেছ বিদুরিত হইয়াছে, “সহ সংঘত ঠেতা 

সর্বপ্রাণিহিতনিরত খষিগণই সমস্ত পাপ পুণ্য হহতে 

বিমুক্ত হইয়া) ত্রহ্ধানুর্ববাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (২৫)। যে 
যতিগ্রণ কামক্রোধাদি হইতে বিমুকত, ও সংযত নেতা! 
হইয়া স্মাধিযোগের দারা আত্মার অন্থুভব করিতে পারেন, 
তাহারা! এই আবনে, এবং মৃত্যুর পরে এততুয়ত্রই তরঙ্গ 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইন্না থাকেন; অর্থা জীবিত থাকিতেও 
তিনি মুক্ত, এবং দেহপাতের পরেও তিনি মুক্তই থাকেন। 

তাহার আর মরা বাচা নাই (২৬)। শ্রব্ধাদি বাহ্ বিষয় 

সকল মন হইতে বিদুরিত করিয়। চক্ষুদ্বয়কে ভ্রমধ্যে 

ংস্থাপিত করিয়া গ্রাণ ও আপনাকে কে) নাসাত্যস্তরে 
পপি সী» ০৫০০ শর ০০ -স্প সাক ৮০ শপ. ০8-8পপ আজ 

(ক) প্রাণ ও আ্পানাদি কাহাকে বলে তাহা তক চূড়ামণি 

মহাশয়ের ধন্বধ্যাধ্যার আত বিস্তারে লধিত আছে । 
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প্রত্যাকৃ্ট করিয়া, যে মোক্ষপরায়ণ মহাত্মা ইন্ত্িয, হন, এবং 

বুদ্ধিকে জয় পূর্বক আত্মার অন্বেষণ করত ইচ্ছা, 
ও ক্রোধারদিকে নিঃশেষে পারিহার করিয়াছেন, ভিনি সর্ধা 
দাই মুক ২৮)। ফল কথা, এই সকল হইলে পর অব". 
শেষে সমস্ত যজ্জ এবং তপন্তার ভোক্তা, সর্বলোকের অধীশ্বয় 

সর্ধ প্রাণীর হুহুত্্বরূপ:' আমাকে ( আত্মাব্রহ্ষকে ) জানিয়াই 
মুক্তি লাত করে (২৯)। 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 

তগবান্ বলিলেন,--যিনি কর্খকলের কামনা না করিস 
বেদবিহিত কর্তব্য গুকর্ম্ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কম্মাঁ হইলেও 

একপ্রকারে সংন্যাসী, এবং কর্মযোগী বলিয়া গণ্য। তত্ধ্যতিত 

কেবল অগ্রিহোত্রাদি বেদ্ধবিহিভ কন্ম, এবং মানসিক এ্রশ্ত্রিস্বিক 

ও দৈহিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলেই সংন্যাসী বা! যোগা হয়, 
তাহা নছে, (১) অর্থাৎ রীতিমত ক্রিয়।পরিত্যাগীর ন্যাক্, নিক্ষাম 
কণ্মেরু অহ্ষ্ঠাতাও সংন্যাসী এবং যোগী বলিয়া গ্রণ্য হইতে 
পারেন, কারণ নিক্কাম কর্মের অনুষ্ঠানেও যখন কামন! ও সন্ধকের 

পরিত্যাগ করা হুইল, তখন সৃংক্যাসও যোগের তুল্যই হইল ১ 
যেহেতু সংন্যাসএবং যোগেও কামনা, সংকল্প পরিত্যাগ করি 
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হয়| [ক] ছে পাব! শ্রাতি যাহাকে প্রন্কত স'ন্যাস 

বলিখ/্র্িত করেন, যোগকেও তাঁহাই রলিয়! বুঝিতে পার ; 
কারণ সমস্ত ফণ কামন! ব। অভিলাষ অথবা সন্কল্প পরিতমগ না 

করিলে, যখন কেহুই কর্্মযোগী হইতে পারেন না, এবং সংন্যা- 
সেতেও সমস্ত কর্ম আর কর্মফল নিঃশেষে পরিত্যাগ করা 

আবশ্তক, তখন সংন্তাসের সঙ্গে নিফ্ষাম কর্মের আংশিক এঁক্য 

থাকিল। কেবন বিশেষ এই যে কম্মযোগে কেবল ফলকামনাই 

পরিত্যাগ করিতে হয়, আর সংন্যাসে সমন্ত কর্মই পরিত্যাগ 

করিতে হয় (২)। 

যে মুনি সমাধিযোগ অবলদ্ধনে ইচ্ছু, তাহার নিক্ষামকন্মান- 
ান করা নিতাত্ত আবশ্তক, কর্ধান্ষ্ঠানের দ্বার চিত্ত বিশুদ্ধি 
না হইলে সমাধিযোগ করিতে পারে না। পরে যখন যোগারূঢ 

হয়েন, তখন ক্রমে ক্রুনে কর্মপরিত্যাগ করিতে হয়। ফলত্তঃ 

ইচ্ছা করিয়! যে কন্ধ ত্যাগ করিতে হয়, তাহা নহে, কিন্ত সমা- 
খিন্ অনুষ্ঠান করিতে করিতে আত্মার অদ্ধৈতভাব উদ্দিত হইতে 
থাকে। তখন কর্ধানুষ্ঠান করা ক্রমে অস৬ব হইয়া পড়ে; 

কারণ " আমি উপাসক, ঈশ্বর উপাশ্ত ” ইত্যাদিরূপ দ্বৈতজ্ঞান 

বা ভেদজ্ঞান না থাকিলে কোন কর্খানুষ্ঠান করাই সম্ভবে না। 

কিন্ত তত্বজ্ঞান উদিত হইলে উপাস্ত উপাসকাদি জ্ঞান আর - 
থাকে না, তাই কর্ণ করাও হয় না (৩)। 

[ক] এতদ্ধাার। নিক্ষাদকর্তের প্রশংসামাত্র বুঝিতে হইবে, 
প্রন্তপক্ষেই নিষ্কামূ কর্ক্ষে সংন্যাস বলিয়া বুঝিতে হইবে 
না।. ৃ 
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যৌগারঢ় কখন হয় তাহ] বলিডেছি,--বয়াহিত্ব চিত্ত হইতে 

হইতে যখন শবম্পর্শাদি কৌন প্রকার উজিষ্িক বিষয়ের নির্মিত 
কিছুষীত্র আঙ্গক্তি বা কর্তব্যতা যৌধ না থাকে, যখন কোল 

প্রকার শারীরিক ক্রিয্কা বা মানসিক ক্রিয্বাদিতে কিছুঘাতর 
অভিলাষ বা বর্তৃত্ববোধ না থাকে, সমস্ত সন্কক্পস বা বাসনা 

যখন নিঃশেষে বিদুরিত হই] বায়, তখন যোগান্ধঢ় বলা! সাইতে 
পারে (৪)। 

বিবেকশক্তি বিশিষ্ট হইয়। নিগের দ্বারাই নিজের উদ্ধার 

করিতে হয়। অবিবেকী হইযা কখনও নিজকে নিম বা অধঃ- 
পতিত করিবে না; অর্থাৎ বিষয়বানুষঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমে 

আপনাদ্বারাই আপনাকে যোগাবঢ় করিবে, হুঃখময় অংসার 

সমুদ্রে ডুবাইবেনা, কারণ একমাত্র আত্মাই আত্মার বন্ধু 
(সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করার হেতু), আবার আস্মাই 

আত্মার রিপু, (সংসাব ছুঃখে ডুবাইঝাব হেতু) (€)। 

যিনি আপনার দ্বাবা আপনাকে জন্দ অর্থাৎ বশীতৃত কব্ধিতে 

পারিয়াছেন, তিরদিই নিজের বন্ধু, আর ধিনি অনা নাত 

শৃন্ত ব্যক্তি, ঘর্ধাৎ ন্যাহার আত্মা বিবেক্ষষলের ছানা 
বশীভূত হয় নাই, সে নিজেই দিজের 'শক্রত্থে পরিপত 
চুয়; কারণ অবিবেকজনিত অসৎ বুদ্ধিশ্বারা সে" নিজকেই 
নিচে বিনষ্ট করে (৬)। যিনি জিতাত্বা, যিনি শাস্তি 

সম্ষন্, তাছারই আত্মা, পরমাত্বায় অভেদ দ্বরূপে প্রকাশিত 

হয়, তাহারই আত্মা! শীত, উষ্ণ, হুখ, ছঃখ, মান অপমানে ' 

ষমভাঁবে অবশ্থিতি করে ৭)1 জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দ্ব! [ক] 
[ক] শাস্ত্র, অন্থমান, এবং যুক্যাদির ছার। যে জান লাভ 
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. খাঁছার, আতা! পরিতৃপ্ত অর্থাৎ অর্বতোভাবে ছি্সদংশর 
।. হুইয়া..ধিজিতেন্ত্রিয় হইয়াছে, এরং মৃত্কাঞ্চনে সমজান 

সক্টী, হইয়া, সর্বতোভাবে 'অবিচলিত রূপে অবস্থিতি 
কর্মি, সেই যোগীকেই বৃক্ত বলা যাইতে পারে ৫) । যিনি, 
হহৎ, মিত্র, আঅরি, উদাসীন (ঘিনি কোন পক্ষেই নহেন) 
অধ্যন্থ (যিনি উভয্ের হিতৈষী ) ছেষ্য (অপ্রিয় কার্যকারী) 
বন্ধু (কুটুম্ব) সাধু (শাস্ত্াহ্যায়ী কাধ্যকারী) পাপী, 
(নিষিদ্ধ কার্ঘকারী)-এতত. সমন্তেই সমবুদ্ধি অম্পন্ন 

অর্থাৎ রাগ েষ শুভ, তিনিই যোগারচদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়। গণ্য (৯)। 

যোগীর লক্ষণ বলিলাম, এখন, সমাধি যোগের, অনুষ্ঠান 

কি প্রকার করিতে হয় তাহা বলিতেছি শুন। ধ্যানশীল ব্যক্তি 
গিরিগুহাদি নির্জন স্থানে একাকী থাকিয়। আশা ও পরিগ্রহ 
শৃন্ত এবং [সংযতেকজ্িয় সংযতচিত্ব, ও সংষতদেহ হইয়া 
মনকে জূমাধিস্থ করিবেন (১০)। তাহার নিয়ম এই,-প্রথম, 
উক্তরূপ স্থানেতে: গিয়া একটি পবিক্র স্থানে (ধেখানে গেলে 
আপন| হইতেই যেন মনের মধ্যে একটা! বিশুদ্ধ প্রফুন্নতা 
বা শাস্তির ভাব আসিতে চায়, এবং কোন প্রকার উদ্বেগ 
বোধ না হয় এইক্প স্থান) দেখিয়া নিজের আসন স্থাপন 
করিতে ছয়, আসন খানি অতিশয্র নীচও হইবে না, বড় 
উচ্চও হইবে না এবং প্রথম কুশ, তহুপরি ব্যান বাণ্ছরিণ 
হয় তাছাকে ভ্ঞা বলে, আর সেই সকল তত্বকে মনে মনে 
্রতাক্্যান্ভব করাকে বিজ্ঞান বলে। | 



শীত. ৭. 

চর্ধ, তছপরি বসরা আসন রচনা করি হয়, (১৯) মনেই .. 
আসনে উপবিই্ হইয়া! দেহ, ইন্জিত্। এবং চিত্তের জিন 
সংযত 'করত মনকে ধকাগ্র করিয়া আত্ম, বিশুদ্ধ নিষিন, 

খোগানুষ্ঠান করিবে, ১২) দৃঢ় প্রন্ব অহকারে, কান, শির, . 

এবং গ্রীবাকে সোজ। ও অচগ ভাবে রাবিয়া নঞনহয় সমন 
দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয্া এক্সপ অবন্থাপ্ রাখিবে মে 

যদি লক্ষ্য করে তবে নিজের নাসিক] প্রদেশ মাত্র লক্ষিত 

হইতে পারে, এবং কোন দিকেই দষ্টপাত করিবে না ০৩)। 
এইরূপ হইয়া প্রশাস্তচিক অর্থাৎ নিঃশেষে রাগঙ্গেযাদিদোধ 

রহিত, সমস্ত ভয়োছেগ শূন্ত, এাং গুরু শুশ্বাব। ও ভিক্ষা 

ভোঁজনাদি ,রূপ ব্রহ্ধচধ্য ব্রত নিরত ব্যক্তি, মনঃসংযম 
পুর্বিক অর্ধাং সকল প্রকার মুনাবৃত্তি এবং মনের ্বর্ধশের 

নিরোধ পূর্ধক কে) আমাতেই (আত্মাতেই) মন বিলীন 
করিবে, এবং আমাতেই (আত্মাছেই ) নিজের অন্ভিত্ব ঢালিয়া 

দিয় থাকিবে (১৪)। 

সংযতমন1 যোগী)* উক্ত প্রকারে মনের সমাধি করিণে 
তাহার আত্ব। পরঘাত্ববতে মিলিয়। যার তাহার নিঙগ্গের পৃথক 

অস্তিত্বটা নিবাইমু! যায়, তাহ! হইগেই এক কালে পরম 

শাস্তি ,মোক্ষ ) লাভ হইল (১৫)। 

|] যবে ব্যঞ্তি- আতরিক্তাহারী, তাহার যোগ হইতে পারে না, 

(ক) বৃত্তির নিরোধ এবং স্বরূপের নিরোধ কাহাকে বলে 

এতদ্দিবর চুড়ামণি মহাশয়ের “ধর্মধ্যা ব)র! অতি বিশ্তার- 
মতে বর্ণিত আছে, 



৭ গীতা । 

আর বে অতিশর় অল্প আহার করে ভাহারও যোগ অসম্ভব । 
হে অর্জন । অতিশয় নিদ্রাণীলী আর. একবারে জাগরণ 
লীলের ও যোগ আয়ত হয় না ১৬)। কিন্তুযিনি পদ্ধিমিত' 
আহার, পরিমিত গমনাগমন, পরিমিত পরিশ্রমশীল, এবং 

পরিমিত নিদ্রব্যক্তি, তীহারই সর্ধসংসার ছুঃখের বিনাশক যোগ- 
ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে (১৭)। 

লব্ধযোগ ব্যক্তির অনেকগুলি লক্ষণ আছে তাহাও বলিতেছি 

শুন,-কোন প্রকার ভোগ্য বিষয়ের উপর যদি কোন প্রকার 

অভিলাষ বা কামনাদি না থাকে, তবে জ্ঞানেক্ট্রিয়, কষ্ষেল্দিয় বা 

মন ইহারা কেহই কোন ক্রিয়া করে না) তাহা হইলেই 
মনের বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে, বিষয্কের সন্ন্ধাধীন সকল 

প্রকার মনোরৃত্তি নিরোধ হইরা গেলে মন কেবল নিজের 

স্বরূপেই অবশ্থিতি করে। (খ) সমস্ত বিষয়ে নিম্পৃহ 

হইলে জেনুষ্ঠানের দ্বারা) সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হইয়! 
মর্ন যখন কেবল নিজের স্বরূপেই. অবপ্থিতি করে তখন 

তীহাকে প্রথম অবস্থার সমাধিযুক্ত বল। যাইতে পারে (১৮)। 

এইরূপ অবস্থা হইলে সমাধি অনুষ্ঠানকারী যোগী র চিত্ত ব৷ মনও 

বায়ু প্রবাহ রহিত স্থানের. দীপকলিকার ন্তায় 'নিশ্চ শ ভাবে 

অবস্থিতি করে (১৯)। ' এইরূপে সমাধির অভ্যাস করিতে 
করিতে ম্অবশেষে যখন স্বরূপ নিরোধের দারা (গ) চিত্ত * 

সী উস ০০ 

খে) এবিষর়ও প্ধর্ব্যাথায়* বিস্তারমতে লিখিয়াছেন। 

গে) শ্বরূপ নিরোধ এবং ইহারও প্রণালী বিস্তারমতে "ধর্শ- 
ব্যাখ্যায় দেখিষেন 1: 



বত । ১ 

বিনষ্ট প্রা হইয়া! যায়, যখন কোন প্রস্কার চিন্তা, খ্যানাদি 
কিছুই থাকেনা, 'যখন আত্মা আপন স্বারা আপনাকেই সন্ধ- 
শন কিম্বা আপনাতেই পরিহপ্ড থাকে, (২') .বখন সমস্ত 
ইীন্্িাতীত এবং কেবল হাত্র বুদ্ধির দ্বারা কিছু একটু আনাস 
মাত্র লক্ষ্য কর! যান এইরূপ অপরিমিত আনন্ব সমুদ্র উত্তো- 
লিয়। উঠে, এবং তাদবশ আনন্দাভিষস্ত হইয়াও যোগী সময 

গুণশুন্ত প্রকৃত আত্মতত হইতে কিছুমাত্র. বিচঞ্জিত 
না হইয়া স্থির ভাবেই থাকেন, (২১) যাহা লাভ 
করিলে, তদপেক্ষায় আধিক লব্ধব্য আর কিছু আছে 
বলিয়া বিবেচনা হয় না, যে অবলম্বনে অবস্থিত হই! 

শস্্াঘাতাঁদ জানত গুরুতর ছুঃখের দ্বারাও বিচলিত হ্য্ 

না, (২২) 'মেই অবস্থাই সমস্ত ছঃখ বিয়োগ স্বরূপ পরিপূর্ণ যোগ 
বলিয়া জানিবে। কিন্ত সমস্ত প্রকার নির্বেদ শুন্য চিত্তে দুঢ়তর 
অধ্যবসায় সহকারে এই যোগের অভ্যাস করিতে হয় তদ্বযতীত 
ষথাকথার্চৎ অবস্থায় বা যথাকুথ1ঞৎ রূপে ইহ] সংসাধিত হুয় 

ন1] (২৩)। 

যোগানুষ্ট।ন কালে 1ক প্রকার মানসিক উপায়ের আব- 
তক তাহাও বলিতোঁছ»_মনুযষ্যের বে নান। প্রকার বিষয়ের 

উপর কামন৷ থাকে, তাহার মুল প্রভূত কারপ কেবল ঞকমাত্র 
অবিৰেক জনিত ত্রাস ১ ভ্রাভদ্বারাহ লোক এক বস্যকে অন্য 

রূপ্ে জানিয়া তাহার নিঁমস্ত লোনুপ হয়। ভাবিয়া দেখ, 

প্রায় প্রত্যেক প্রাণীহ, একটা অপুৰব ছে1গ্য বস্ত মনে করিয়া 

এই স্ত্রীলোকের প্র(ত লুৰধ হহয়! থাকে, 1কন্ত বদি বিবেকের 
দ্বারা স্বীদেহের তত্ব গর্যযাজে]চন। খরা যায়, "তবে বিলক্ষণ জান। 



এ গীত] | 

বাঁ, যে, উহারিঞ্জু অর্পের ভার মিথ্যা গদার্থ ঝতীতন্সার কিছুই 
'মছে। -ক্কারণ আস্মা বা রগ খ্যতীত, আন সমগ্যই'ধখন-্ক্ি- 
সুঁজতের ভায় মিথ্যা! পদ্দার্ঘ, তখন এ স্ত্রার্দেহের সত্যতা কোথুু। 
ইতি আসিবে আর যদি তত উচ্চ বিবেকও না হয় তখাপি"আতি 

স্কুল |ববেকেরস্বারাও ইহা্রতীতিণ্ইইতে পারে যে,ক্ষি আত্রীদেহ 
কি পুরুষদেহ সমস্তই ভুস্ত, পীত অন্ন ধাঁঞুনাদির বিকারস্থরূপ 
এক একট। জড়পিও ব্যতীত আর কিছুই নহে,অথব! কতকগুল 

জড়বন্ত্রের সমগ্র ব্যতীত "আর কিছুই নয়। 1স্ত লোকে 
ত1ভদৃষ্টিতে এই স্ীদেছকে 'একটা কিরকম অদ্ভুত “পার্থ 

মনে করিয়া [লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভোগ্য-বস্ত 

বিষয়েই এইরূপ ভ্রান্ত কল্পনা দ্বারা জীবগণ 'লুন্ধ হইয়। 
থাকে ; অতএব বিবেকের দ্বারা, প্রথম ত্রাস্ত মৃষ্িকে নিবারণ 

পুৰ্ক সমস্ত গুকার বষর কামনা |নঃশৈঘে গার৬্যাগ 
পূর্বক, 1বধেক ঝুল ঝাঁলফ়নূ মনে ছারীহ) ই।উয় সমুহকে 

“চতুঁ্দক হহতে সংযত কাঁরবে (২৫)। পরে ধৈর্য/শালিনী 

বুদ্ধির দ্বার। ক্রমে ক্রমে অমন্ত [িষয় হইতেই উপরত 
হইবে, পরে মনকে সেই আত্মতত্বে |বধলান করার চেষ্টা 

প্কর়িতে থাকিবে, তখন কোন প্রকার চিন্তা করিতে হয় 

ন। ২৫)। চঞ্চল এবং অধীর হইয়। মন যখন এক একদিকে 
ছুঁটিগ্রা যাইতে চায়, তখন তৎক্ষণাৎ সেই দিক হইতে 

ভীহাকে প্রাঙনিবৃত্ত করিয়া আবঝর আত্মাতেই টানিয়। 

“আঁনিবে (২৬)। এইরূপ 'করিতে করিতে মন যখন সমস্ত 

'ুঁঝজোগুণ এবং 'সমগ্ত মলিনতা। বিমুক্ত হয়া প্রশান্ত ভাব 



পীহ। বণ 

গ্রহণ করে তখন সেই ব্রক্মাভাবাপগ় যোরীর অন্পমের ভুখ- 
সম্ুত্র অধিগত হয় (৭)। (ক) 

* উদ্ধ প্রকারে যোগাত্তরোয় সকল অভিক্রমণ পূর্বক, সমস্ত 
' ্কলিমতা শুন্ক হইয়া, আত্থাতে মনের লয় হইলে, জীবাস্বা 
জনায়াসেই পরমাস্বার একতাপতিজনিত পরম ম্খ ভোগ 
করিয়া থাকেন (২৮)। যোগামুষ্ঠানে কৃতকার্ধ্য হইলে, 

তখন ক্রঙ্গ ব্যতীত আর কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় 'না। 

তিনি সমস্ত বস্কর মধ্যেই আপনাকে ( অঝ্মাকে ) দেখিতে পান, 
এবং আপনাতেও ( আত্মাতেও) সমস্ত বস্ত নিহিত দেখিতে 

পান (২৯)। যিনি সমস্ত ভূৃতেই আমাকে (আত্মা বা 
ব্হ্ষকে *) দেখিতে পান এবং আমাতেই (আত্ম ব! ক্রদ্দ- 

(ক) এই যে জমাধির নিয়ম বল! হইল ইহা ঈশ্বর 
সমাধি নহে ইহার নাম “আত্মসমাধি” এইবপ সমাধি করিলেও 
মুক্তি লাভ করিতে পার! যায়। ইহার বিশেষ বিবরণ 

পাতঞ্জলদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে, তর্কচূড়ামণি মৃহাশয়ের 

র্ব্যাধ্যাতেও অর্তি বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, এই নীতারুও 
অনেক পরে এই সকল কথার বিস্তার করা যাইবে। 

* ভগবান যে বে স্থলে “আমি+ “আমাকে” ইত্যাদি 
শবের উচ্চারণ করিতেছেন মেই সমস্ত শ্মলেই ইশ্বর ব! 
পরম্মত্বা বুঝিতে হইবে, কোন স্থানেও কেবল মাত্র ক্বণন্কৃতি 

বুঝিতে হইবে না; ইহ। পূর্বেও একবার বলিয়াছি, কারণ 
১*ম অধ্যায়েতে ভগবান্ বিভূতি বর্ণনা করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন যে, “আমি আগর্লিত্যের ম্যধ্যে বিচ, রুদ্র 



৮ গীতী। 

তেই) সমস্ত বস্ত নিহিত দেখেন, তাহার নিকট আমি 
(আত্মা) কখনই অদৃশ্ট হই নী, এবং তিনিও কখনই 
আমার ( অত্বার) নিকট জনৃশ্য হয়েন না (৩০)। যিনি আটৈত- 
রূপে অর্থাৎ জীবাত্বার অভিন্নরূপে আমাকে (আত্ম বা ' 

মধ্যে শঙ্কর, * * * আমি বুষিবংশের মধ্যে কৃষঃ * *+ 
ইত্যাদি । এইরূপ উক্ত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে 
ভগবানের “আমি” “আমীর” ইত্যাদি উক্তি দ্বারা কৃষ্চা- 

কূতি মাত্র লক্ষ্য কর! হয় নাই, বদি তা। হইত তবে আদি- 

ত্যের মধ্যে আমি বিষু বৃষ্কিবংশের মধ্যে কৃষ্ণ) রূদ্রের 

মধ্যে শঙ্কর” একথা কিরপে কাঁহবেন? “আমি” শবে 

কষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য থাকিলে “বৃঞ্ংশের মধ্যে আমি 
কৃষ্ণ” উই কথা বল ্তীস্ত অসংলগ্ন হয়, “ আমি” 

শবে কৃফাকৃতি মাত্র লক্ষ্য থাকিলে কেবল ইহাই বল! 

উচিত ছিল যে “আমি বিষু$। আমি শঙ্ছর” ইভ্যা্দ। অতএব 

এই কল “তামি” “আমার” ইত্যাদি কথার দ্বার! কুক, ফু, 
শিব ছুর্গাদি সমঘ্ত আকৃতিধারী পরমেখরকেই বুকাইতেছে। 
দ্বিতীস্বতঃ এরূপ অথ কাঁরলে বেদ উপানিযদূ সংহিতা, ও জন্যান্ত 

পুয্াণা|দ সমস্ত শাস্ত্রে সঙ্গেই আরতি কঠোর বিবাদ-ও 
[বঝরোধ উপাঁশ্থত,হয় অতএব ও অর্থ অগ্রাহ্থ। তূতীয়তঃ শঙ্করাচাধ্য 
প্রভৃতি ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ প্রত্যেক “আমি” “অধমার" 
ইত্যাদ স্থলেই ঈশ্বর, আত্মা এইরূপ “অর্থ কারিয়াছেন” 
ভগবানেরও অন্যান্য ভক্তির দ্বায়া ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে 
তাহা আমরা সেই সকল শ্থলেই দেখাইব। 



গীতা ৭৯. 
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ব্রদ্ষকে ) জানিয়া প্রত্যেক বন্যর মধ্যেই আমার সাক্ষাৎকার 
করেন, ভিনি, যে কোন অবস্থায়ই থাকুন, সর্বদা আমাতেই.. 
বর্তমানপ্থাকেন, ত্রহ্মত্বর্ূপেই অবস্থিতি করেন-) ত্থুতরাং তিনি 
নিত্যমুক্ত, তাহার আর বিনাশ বা অধঃপতন নাই (৩১)। 

হে অঞ্জুন! যে যোগী আপনার উপমার দ্বারা প্রত্যেক প্রাণী- 

তেই সমগাবে স্ুখহ্ঃথ সন্দর্শন করেন, অর্থাৎ “আমার নিজের 
হুখ বা ছঃখ হইলে যেরূপ আহ্লাদ ও অশান্তির অন্থভব 
হয় অন্যের ম্ুখঃখ হইলেও ঠিক সেইরূপই অন্থভব হয়,” 
এই মনে করিয়া যিনি বিদ্বেষপুব্বক অন্যের শখের অপহস্তা 
না হয়েন কিন্ব। অন্যের ছুঃখেতেও সঞ্ডঈ না হয্েন। এবং 

কোন প্রকার প্রান্ীরহ, কোণ প্রকার ছঃখজনক কার্ধ্য না 

করেন তার্নই শ্রেষ্ট ব্যক্তি (৩২)। পপ 
অঙ্জুন বলিলেন ।__হে মধুলদন! রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ 

পূর্বক সব্বর সমদশন স্বঙ্ূপ যে ধোগের বিষয় আপনি 

উপদেশ করিবেন, আমি চঞ্চলতানিবন্ধন. ইহার (এইরূপ 
সমপর্শন যোগ্ের ) ওস্থায্িত্ব রক্ষা করিতে পারি গী। (৭৩) 

কারণ মামাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব, বিশেষতঃ , ইছা 

অতিশয় প্রন্থাথা ( অর্থাৎ রাগদ্ধেযাদি বিষয়ে আমার অত্যস্ত 

অনিচ্ছ। সত্বেও আমাকে বলপুর্ববক অতিস্ভৃত করিয়া অবিবেকের 
ক্লাধ্য করিয়া ফেলে) আমার মন নিজে এরূপ বলশালী 

ও হুর, যে, প্রবল বঞ্চাবতের গতি যেমন অবরোধ কর! 

অসাধ্য, ইহার দমন..করা সেই রূপই অসাধ্য বিবেচনা 

হয় (৩৪)। | 

ভগবান্ ব্ললেন,--ছে, মহাবাহো ! মন, যথার্থই অতি. 



৮৬ গীত! | 

চঞ্চল খ্বভাব এবং অত্যন্ত অদধ্য পদার্থ, কিন্ত হে' কৌকের!, 

সমাধি অখব। বিবেক দর্শনের অভ্যাস ছার। [ক] এবং 

বৈয়াগ্য স্বারা অর্থাৎ নান! প্রকার ছুঃখ বা দোষ "দর্শন 
করিয়া বিহয় ভোগের উপর বিতৃঞ্ণতা ত্বারা [খ] ষনকে 
দমন করিতে হয় (৩৫) ফলতঃ যাহার মন সংবত নহে 

তাহার পঞ্ষে যোগ অতিশয় ছুল্পভ, তাহা আঙ্গারও মত। 

কিন্ত মন বশীতৃত করিয়া উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা যত্ন করিতে 

থাকিলে ক্রমে যোগ লাভ হইতে পারে (৩৬)। 
অর্জুন বলিলেন হে কৃষ্ণ! আর একটি সন্দেহে আমার 

মনে উদ্দিত হইতেছে, অনুগ্রহ প্রকাশে ইহারও মীমাংসা 
করিয়া দিন,-কোন ব্যক্তি অনেক উন্নতি পথে জমাধি 
তপস্যার অন্ঠানের দ্বারা একবার কর্শত্যাগের অবস্থা 
পর্যযস্ত উঠ্ঠিলেন, স্থতরাং তখন ইহকাল পরকালে 
উন্নতি সাধনের কারণ স্বরূপ সমস্ত কাম্য বর্ধাদি 

পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রদ্ধাসমৃপন্ন হইয়া যথারীতি 
যোগামুষ্ঠীন করিতে লাগিলেন, পরে ফদি সম্পূর্ণ যোগ 

সিদ্ধি না হটতে না হইতেই আবার মৃত্যুকালে সংবমশৃন্ত 
হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হেন, তবে তাহার কি গ্রতি 
হয়? (৩৭)। সেই বিষুঢ় বাক্তি কি ব্রঙ্ষের আশ্রয় পাইজন! 

[ক] বিবেক দশন ও বিবেক দর্শনের অভ্যাস কাহাকে বলে 
শীহা « ধর্শব্যাখা। গ্রন্থে” জতি বিস্তারে বর্ণিত আছে। 

[খ] বৈরাঙ্গ্ের বিষয় ও বিস্তার মতে *' ধর্মব্যাখ্যাতেই”” 
লিখিত আছে । 



গীতা । , ৮৯ 

ব্লিয়! কর্পথ এবং যোগপথ এতৎ উভয় হইতেই: বিজ 

হই ছিয় বেছির মেঘ থণ্ডের নায় বিন হইয়। ষা, 
কিন্বা (কান গ্রকার সদ্গতি লাভ করিতে পারে, (৩৮) এই 
সংশর আপনি নিঃশেষে নিরাকৃত করুন, হে কৃ! এই 
শস্ের ছেত্তা আপনি ব্যতীত আর কাহাকেও লক্ষ্য 

করিতে পারি না (৩৯)। 
তগবান্ বাঁললেন;--হে পার্থ! তুমি যাদৃশ অবস্থাঁপন্ন 

লোকের কথা বলিলে তিনি কথনই ইহকাল কিম্বা পরকাল 

হইতে বিনষ্ট হইতে পারেন না, কারণ হে তাত! গে) 
বিহিত কাধ্যের অনুষ্ঠান কাঁরয়। কেহই ছুর্থতি লাভ করে না, 

তবে এই মান্র তারতম্য আছে যে, তঞ্চজ্ঞানী যোগী যদি 

মরন কাল পধ্যস্ত তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট না! হুয়েন তবে পরম 

নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন, আর যদি হুর্ভাগ্য ক্রমে 

সতত্যুকালে যোগ হইতে স্মলিত হইয়া যান 
তষে সেই মুক্তিলাভই করিতে পারিলেন ন!, কিন্ত নরকযাতনা 

কিকারণে হইবে? ৫০) ফলত: যোগাসন্ধির প্রাক্কালে যিনি 

যোগত্রষ্ট হইয়া মুত হয়েন ; তিনি পরকালে অনেক বৎসর পথ্যস্ত 

স্বর্গলোকে বমতি করিয়া ইহলোকে পুনর্ধার বৈরাগয বিবে' 

কাদিগুণসম্পন্ন নিতাত্ত নিশ্বলচেতা সপ্রাটের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন 

, ৪১)। [ঘ] আর যদি ধনাভিলাষ কিছুমাত্র না থাকে,তবে আত 
০ পাপ পপ পপ সপ সা শি 

. শুগ) ধভাত 1৮ এইটি শিষ্যভাবৈর বাৎসল্য শ্রফাশক 
সম্বোধন । 

[ঘ] অনেকের সংস্কার আছে যে, যত ধলীলোক তাহারাই 

ূর্বজন্মে যোগত্রষ্ট ছিলেন এরং এই ক্লোককেই উহার গ্রমাং 



ি 

জ্ঞানজন্পন্ন ধীষান্ যোগীকুলেই জঙ্গগ্রহণ করেন, বাত্ড বিক 
যোগীফুলে যে এইরূপ জন্মগ্রহণ কর! তাহাহ অধিকতর ছুন্র্ত ৫২) 

কারণ হে কুরুনন্দন! যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিলে, বটিতিই 
সেই' পূর্বজন্মের সংস্কারাপন্ন জ্ঞানলাভ করিতে পারে, জ্ঞানলাভ 
ফরিয়্াই আবার যোগসি্ছিলাভের নিমিত সংযত ও যত্ববান, 

হয় (৪৩)। তখন তিনি স্বয়ং অভিসন্ধান না করিলেও আপনি 

আগনিই সেই পুর্বজন্মের জভ্যাস ও সংস্কার ভ্বারা যোগ- 
ভম্ম জিজ্ঞান্ছ হইয়া কর্মকার অভিক্রেমণ পূর্বক জ্ঞান- 

নিষ্ঠার অধিকারী হয়েন ৪৪)। স্মদৃড় প্রবন্ধ সহকারে চিত্ত- 
সংযম করিতে করিতে মন, মত্ত পাপশৃন্ভ ও নিতান্ত নির্বলী- 

৮২ গীত] | 

বলিয়া গণ্য করেন, .1কন্ত ইহ] আত অমুলক সংস্কার, এই প্লোক 
হইতে কখনও এরূপ অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে না, প্রত্যুত । 
ইছার [বিপরীত অথই প্রতিপন্ন হয়, এই ক্লোকের দ্বার বুঝান 

হইয়াছে যে, যোগত্রষ্ট ব্যক্তি অতিশয্ষ বিবেক বৈরাগ্য ওঃ 

আত্মর্ঞানাদিসম্প্ধ বিভ্ুতিশানী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ 

করিয়া থাকেন) অতএব ধাহার। অত্যন্ত কুগ্রক্ৃতিসম্পন্ন ধনী : 

অথাৎ ব্যত্তিচারী, মদ্যপায়ী, সতীত্ধধণকারী, পরন্থাপহারক 

অন্াচারবিহীন, উপাসনাবিহ/ন, ধনাভিমানী, মুর্খ, এমন ধারা 

ধনীর আত্মা যোগতভ্রষ্টের আত্ম! হইতে পারে না, কিন্ত 

পুর্ধজন্মে যাহারা ছাগল, শৃগাল ও কুক্ুরাদি থাকে, 'তাহারাই - 
'এইরূপ কঘধ্য গ্রক্কতির জোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা 
শ্রুতিতেও আছে, “ অথ যইহ কপুয চরনাঃ শৃগাল যোনিস্বা .. 

পুকর যোনিস্থা ইত্যামি। নর 
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কৃত হক, পরে সেই বিবেক সংস্কারগুলি এক এক জন্মে কিছু 

কিছু করিয়া সঞ্চিত হয়, এইরপে অনেক জন্মের পর এ 
বিবেক 'সঙ্কাররাশি যখন পূর্ণধাতর| গ্রহণ করে, তখনই. 
পরমগতি বা মোক্ষলাভ করিতে পার! বায় । (5৫) এ নিমিত্ত 

যোগীগণ তপস্বী হইতেও শ্রে্ঠ, জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং 
কনা হইতেও শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জুন! তুষিও যোগী 
0৬)। যোগীর মধোও স্কুলকল্পে ভ্ইপ্রকার তেদ আছে, 

এক আত্মষোগ, দ্বিতীয় ঈশ্বরষোগ। নিজনিজের অঙ্গন 

মনোময়, বিজ্রানময়, ও আনন্দমরকোধে কষে সমাধি করিয়া! 

অবশেষে মাত্বাতে মন বিলীন হইলে সেই যোগের নাম 

" আত্মযোগ ৮ যাহা পাতগ্রল দর্শনের প্রথম পদে সাধ্য- 
দর্শন, ন্যায়দর্শনাদিতে এবং মাুকা উপন্যিদাদি *বত্তয় 
1উপনিষদাপ্দিতে বর্ণিত আছে, এবং এই খধারের প্রথষেও 

বলা হইয়াছে, যাহার অতি বিস্তত বিবরণ ধর 

ব্যাখ্যাতে” লিখিত আছে। আর ঈশ্বরের স্কুল অবস্থা 

অবধি স্গক্মাবন্থ। পর্ধা্ট সমাধি করিয়া যে ক্রমে আত্মার 

নিকট উপস্থিত হওয়া যায় তাহার নাম * ঈশ্বর- 
যোগ,” যাহ! পাতগ্রল দর্শনের দ্বিতীয় পাদ ও অগ্নান্ত শ্রুতি 

পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। এই -উভয়বিধ যোগীর ও আবার 

অনেক, প্রকার অবান্তর তেদ আঞ্ে) তৎ্সমত্ত প্রকার 

ীবোনীদিগে মধ্যে যাহার! শ্রন্ধানহকারে আনাতে হৌশ্বরে) 

চিন্তার্সণ পূর্ধক আমাকে £ ঈগরকে ) ধ্যান করেন, ( অর্থাৎ 
বিনি ঈধরযোগী ) তিনিই আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম (৪৭)। 

* বষ্ঠ অধ্যায় যা । * 



সপ্তম অধ্যায়। 

-ভগবান্ বলিলেন,__হে পার্থ! ঈশ্বর যোগ করিতে হইলে 
ঈশ্বরের তক, এবং কি প্রকারে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইতে পার! 

যায়, তাহ! জানা আবন্ঠক, অতএব তাহাও কলিতেছি,_আমাতৈ 

( ঈঙ্ছরর ) নিবেশিত চিত্ব, এবং মংখরণাপর (ঈশ্বর শরণা- 
পন্ন, হইয়া ষোগ করিতে করিতে যেক্ূপে আমার পরিপূর্ণ 

. জবস? অসংশয়িত ভাবে জানিতে পারিবে তাহা গুন, (১)-- 

যে তত্ব জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থকে না, 
সে তত্বের বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান, অর্থাৎ মনে মনে যেকগ 

প্রতাক্ষ হয় তাহা এবং শান্ত জনিত জ্ঞান্দ এত- 

ছুতয়ই অশেষরূপে তোমাকে বলিতেন্ভি। (১) সহত্র 

সহম্র মন্তথুষ্যের মধো কশ্চিং কেহই সিদ্ধিকামলায় যত্ব 
করিয়া, থাকে, তাহারও সহত্র সহভ্রের মধ্যে কশ্চিৎ কেহ 

আমার খত তত জানিতে পায়, অতএব আমার তত্বজ্ঞান 

বড়ই স্থল ভ বস্ত(৩)। | 
আমা হইতে (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে ) বিকাশগ্রাপ্ত 

এই বিভিল্লাকৃতি অঃ প্রকার প্রকৃতি পদার্থ আছে যথা, 
পৃথিবীতন্মীত্র (ক) জলতন্মাত্র, তেজতস্মাত্র, বামুতন্মাত্র, আকাশ- | 

(ক) ভূতেরই এক প্রকার অতি সৃষ্ম অবস্থা! বিশেষঃক 
পতগ্াত্র” বলে। এই অবস্থা এমত হৃক্মভম যে ইহাতে 
ভ্বৃতের কোন লক্ষণই অনুভব করা যায় না, কিক ইহা! হইতে 
স্থল ভূতের উৎপত্তি হয়। মন, বুদ্ধি, অহক্ষারাদির বিবরণ 

র্ব্যাখ্যাভ্ষ্টব্য। 
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তম্মাত্র, আর অহঙ্কার তব (খ) বুদ্ধিতত্ব, আয় মূল অবিদ্যা 
স্বরূপ প্ররুতি, গগ) এই আটটি। আমারই অভিন্ন অংশ 

স্বরূপ (জীব চৈতন্য) আর একপ্রকার শ্রেষ্ঠতম! প্রন্কৃতি & 
আছে, তাহা উন্ত অষ্টবিধ প্রক্কাতি অপেক্ষায়, বিশুদ্ধ, যে 
প্রকৃতি এই অনস্ত জগৎ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক 
ক্ষমত! দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মাবাছো! 
সেই প্রকৃতিষিকে তুমি জীব বলিয়া জানিরে (৫)। এই'যে 
সর্ধ সমেত নয় প্রকার প্রকৃতির কথা বলিলাম ইহা! হইতেই 
«ই সম্থাবর জঙ্গম বিশ্বের উৎপত্তি হইতে থাকে, কিন্ত 

ইহারা সকলেই যখন আম! (আত্মা )হুইতে বিকশিত 

হইমাছে, তখন আমিই' (আত্মাই) এই অনভ্ত জগতের 
মূলউতৎপত্তিস্ব(ন, এবং পরিণামে .যে লন্বেরও *স্থান, হ্হা! 

অবধারিত জানিবে (৬)। 

খে) অহঙ্কার গ্কত্বের বিশেধ বিবরথ “ধরা খ্যায়”লিগিত, 

আছে। 

গে) বুদ্ধি এবং প্রচতির বিষ ও “ধর্ম্বব্যাখ্যায় বর্ণিত 

আছে। | 

১.* এই ছুই শ্রোকে থে কম্েক বার প্রঞ্কতি শবের উল্লেক 
আছে সকণ স্থানেই কাধ্যের কারণ মাত্র অর্থ বুঝিতে হইবে। 

যেমন ঘটের প্রকৃতি ঘূর্তিকার, বন্ধের প্রঞ্কতি তত্ত ইত্যাদি 
অতএব এন্ছালে স্বভার কিংবা ব্রিঠিণের সামাণবন্থযার স্বরূপ পর্তি 

বুঝিবেন না। 
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হে ধনঞুয়! আমার পরে (আত্মার পরে) আর কিছুই 
নাই, আত্মাই জগতের আদিম ও শেষ মবস্থা ) সথত্রে যেরূপ 
মণিমুক্তাদি গ্রথিত থাকে, আমাতেও (আত্মাতেও ) সেই 

রূপ এই অনন্ত কোটা জগং প্রোতভাবে রহিয়াছে (৭)। 

হে .কৌস্তেয়! প্রত্যেক দ্রব্যের অন্বিত্বের আলম্বন: 

শ্বরূপ যাহা কিছু দেখিতে ততসমস্তই আমা হইতে 

অতিরিক্ত নহে, অতএব দেই সেই রূপেও আমি জগতের 

আশ্রয় ছইয়। অবস্থিতি করিতেছি, আমিই জলের রনশক্তি, 

শূর্ধ্য ও চন্ধ্রের প্রোতির শক্তিও মামি, আমিই জমস্ত 

বেদের 'আলম্বন স্বরূপ প্রণব (ওঁকার)* আকাশের শব 

শক্তিও আমি, মন্যর মধো পৌক্ুষও আমি, আমিই; 

পৃথিবীর গন্ধাত্তিকাশক্তি, আমিই অগ্রির তেজঃশক্কি, আমিই 

সর্ব ভূতের জীবনীশক্কি, আমিই তপস্থিদিগের তপঃশকি, 

(৯)। হে পার্থ! আমাকেই সর্ব বন্তর সনাতন বাজ 

বলিয়া! জানিবে, আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধিশক্তি, তেজন্বীর তেজঃ 
(প্রগ্ল্ভতা) (১০) এবং কামন! ও অন্রাগশূন্য কেবল 

শাসক আস পল পপ সস সস সপ পিশাপ পাসিশীীপীশিসীসিশি 

* ওকারকে সমস্ত বেদের আলম্বন বলাতে প্রশবের 
প্রতিপাদ্য বিষয় ও সনস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, 

এক বলিয়! স্বীকার করা হইল, অর্থাৎ সমস্ত বেদই 
যে একমাত্র ত্রন্ধের প্রতিপাদক এবং তদ্্যতীত আর কিছুই নে 
তাহাই এখানে িন্ধান্তিত হইল। যে অন্তঃসারশৃন্য বাঙ্গালীরা 
ষাহেবা কথাছুমারে বেদকে কৃষকের গান বলিতে চান তাহাদের 
এই কথাটা স্মরণ রাখা উচিত । | 
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মাত্র দেহান্ছি ধারণের নিত যে.বলাদি (সম্থ)) তাহাও 
আামি। 

, হে ভরতর্ষভ | প্রত্যেক থা মধ্যে যে রথের অবিঝোধি 
কামনা আছে তাহাও আমি (১১)। যে কোন 
প্রকার সাত্বক পদার্থ ৰা ভাব আছে, যে কোনগ্রকার 

রাজাসক পদার্থ । বা ভাব আছে), এবং যেকোন এষার 

তার্মসক পদার্থ বা ভাব আছে, তৎসমন্তই আম! হইতে 
বিকসিত হইয়াছে ইহা! জানিবে, পরন্ত যদিচ* ইহার! 

আমা হইতেই বিকাসিত বটে, তথাপি আমি ইহাদের অধীন. 
ভাবে নাই, 1কম্ত ইহারাই আমার অধীন ভাবে জআবশ্থিতি 
করিতেছে (১২)। কিন্তু উক্ত জত্ব, রঙ, আর তম এই 
পত্রগুণের বিকারম্বক্ূপ অসংখ্য জড় বস্তর দ্বারা বিমোহিত 

হইয়া এই সমজ্ত জগ্ৃতই তাহা বুঝতে পারে ছা, এবং আমি 

(আত্মা) যে সমভ্ত জড় পদাথ হইতে অতীত এবং উৎপত্তি 

[বনাখাদ বিকার রাত বস্ত তাহা! অনেকেই জ্লানিতে 

পারে .ন। ( ১২৪। 

আমার (আত্মার) এই ভ্রিগুণময়ী দৈৰী মায়া, অতিশয় 

ছুরত)য়া, কিন্ত যাহারা (পুর্বোভ্ড মতে সমস্ত কর্মের সংন্ভাস 

পূর্বক ) কেহল আমাকেই (আত্মা বা ব্রহ্মকেই) প্রপন্ন হইতে 

পারেন তাহারা এই মায়! উত্ভীণ হইতে পারেন। (খ) পরস্ 

৮ রর 

" [গ] আমরা যতবার “ব্রহ্ম” শবের উয়েখ করি 

স্াছিও করিব তাহার কোন খানেই যেন কেহ এখনকার 
ক্ষ মনে. করেন না পুর্কেনযেরপ বর্ষের বা. আত্মার, লক্ষণ . 



৮৮ 'দীতা। 

যে নরীধধমেরা মিষিদ্ধ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান দায়! অত্যত্ত কলু: 
যিত হইয়াছে সেই মুঢ় ব্যক্কিরা আমাকে (আতকে ) 

শ্রপন্প”হইতে পারে না, ফারথ' সেই . আপুরভাবাধলম্বীগণ 

মীয়ার বারা অপহৃত জ্ঞান 'হুইয়া ধাকে (১৫)। - হে 'অজ্ছূন ! 
'পুগ্যবীজ ' থাকিলে, 'কেবল এই চতুর্বিধ লোকই 'আর্মীকে 
দৌখবরকে) তজন করিয়। খাকে। ১ম--তক্কর দন, ব্যাঘ্র ও 

পীড়াদ দ্বারা অতিতৃত ব্যক্তি, ২য়-_-ধনকামী-দরিদ্র, ৩য়--তত্ব 
। জিজ্ঞান, ৪থ-.আত্মততত্ববিৎ (১৬)। 

উক্ত চতূর্বিধ ঈশ্বর পরায়ণ পোফের মধ্যে খাহ'ারা তত্ব- 
জ্ঞানী, নিত্যযুক্ত, এবং শক-ভক্কি, অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যর্তীত 
আর কোন পদার্থই না দেখিয়। একমাত্র পরশাত্মাতেই 
ধীছারা। আত্ম সমর্পণ করেন তীাহারাই শ্রেষ্ঠ, কারণ' যাহার! 

আমাকে 'নিজের অত্বান্ছরূপ বাঁলয়া বুঝে তাহাদের আমি 

অত্যন্ত শ্রিয়, যেহেতু আমি তাহাদ্দের আত্মাকে জতিরভাবে 

 খুখিতে পারিলে তাহাদের নিঞ্জের আত্মার উপর যে শ্সেহ, 

প্রীতি, বা ভালবাসা আছে, তাহাই আমার উপরে বর্তিল, 'কিস্ত 

আত্ম! 'অপৈক্ষীও অভিরিক্ত ভালবাসা আর 'কাহারও উপর 
ইসস না। আবার তাহারাও আমায় অত্যন্ত প্রিয়, কারণ 

ক! হইয়াছে তাহাই বুধিবেন, যদ্দ কেহ আজ কালকার 

ব্রহ্ম মনে করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি গ্ররুতার্থ হইতে 
বঞ্চিত ৮ইইবেন উীন্দেহ 'লীই। কারণ আমাদের : শাস্ত্রোন্ত 
ইক্গ'আর-উখনফার ব্রন্ম নিতান্ত বিভিন্নাঞ্খার ' পন্দার্থ, ইহাদের 

কোন অংশেও এক্য দেখা যায় না। 



স্বীনা1 ৪১ 

আমার আত্মা আর তাহাদের আত্মা এক হইয়া 
গিয়াঙ্ছে (১৭)। ্ 

তবেকি আর ভিনপ্রকার ভক্ত আমার অপ্রিন্ব ? তাহাঁও 

নহে ;্াহারাও প্রিষ্ব ; তবে কিনা, বিনি জ্ঞানী, ভিনি আযার, 

আত্মার '্বরূপ হইয়া পিয়াছেন, কারণ তিনি « আমিই পরমাম্মা- 
' স্বরূপ ” অর্থাৎ জীঘাত্মা আম্ব পরষাত্মা একই পদার্থ এইরূপ 

জ্ঞানে যৌগানুষ্ঠান করিতে করিতে পরম গস্তব্য্বয়প আনাকে 
(আত্মাকে) প্রপর হইয়াছেন। আর অপর ছিনগ্রকার ভক্তের 
সেইরূপ অতেদ জ্ঞান হয় নাই, তাহার! নিজ আত্মা! হইতে 
বিভিন্নভাথে আঙ্গাকে দেখে, স্থতরাং আমিও তাহাকের মিজেয়| 

স্চার় আত্মার প্রিকক্তাবে পরিদৃষ্ট হই না) এবং তাহারাঞ জামার 
আত্মার 'সমান প্রিয় হইতে পান্ধিল না (১৮)। 

হে ধনগয়! অনেক জন্মের পর জানলাভ করিয়া, তবে 
আমাকে ( আত্মাকে) প্রপক্ন হইতে পারে, অতএব যে মহাস্থা 
 বান্ছুদেবই (ক্রদ্ম ব1! আত্মাই ) সমস্ত পদার্থ, আত্মা চির, 
স্বার কোন বস্তরষ্ বাস্তবিক বিদ্যমানত! নাই » এইরূপ জ্ঞান-. 
সম্পঙ্গ ব্যক্তি, তিনি অতি ছল্লভ পাত্র (১৯)। ভাষিদ্বা দেখ! 

গ্রায় ফলেই এঁকিক পারত্রিক হুখসাধক এক একপ্রকার বিষয় 
বামনা পরবশে অন্ধ হইযা.নিজের অস্মাস্তব সফিত 'সাক্কারহলে 

এক এক নিয়মের অববগ্থনপূর্বক আপনার আত্ম! হইতে ভির- 
ভাঁবে নন্ধর্শনকরত ইন্্র, চত্তর, বাস বরুপাদি দেবতার প্রপন্ন 

হইয়া থাকে (২৭) সুতরাং তাহাদের আত্মজ্ঞানলাত হইল ন। 
অরষ্ঠই, যেই ইন্ত্রচ্জাদি দেবতাগণ যে আম] হইতে (ক্রন্ষ 
বা আস্থা) হইতে, বিডি কোন এক ব্যন্তি তাহ! নহে, বাস্তবিক 



৯০. গীতা | 

তীহারাও আমারই (আত্মারই ) স্বরূপ: কিন্ত' হইলে ফি 
হইবে) তাহারা এ সকল দেবতাগণকে, আপন জীবাত্বা হইতে 
অতিগ্ন পরমাত্মাস্বপ্পে না দেখিয়। জীবাস্ব। হইতে ভিন্বন্ডাৰে 
তত্তৎ' উপাধিমাত্রের লক্ষ্যকরে এবং এক এক কাষন। বশবস্তা 
হইয়া আরাধন!, করে; সুতরাং তও্দরা, তত্বজ্ঞান 'সঙ্ঘটিত 
হয় না। পরস্ত সমস্তই খন আমার (ব্রচ্ধের ) স্বরূপ হইতে 

অনতিরিক্ক বন্ধ, তখন তাহারা আমার (ব্রন্মের ) ইত্চন্ত্রাদি 

. ধে কোন আকৃতিকে শ্রদ্ধাপুর্বক আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, 

তাহাকেই আমি অ$লাশ্রদ্ধা"তক্কি-দান করিয়া থাকি (২৯), 

গে সেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সেই ভাবেই আমার সেই সেই 
উপাধি অবস্থার আরাধন! করতে থাকে, এবং আমার দ্বারাই 
বিহিত সেই কামন। সকল লাভ করিয়) থাকে (২২)। | 

কিন্ত সেই অল্পবুদ্ধিদিগের যে যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহ! 
বিনাশশীল, অর্থাৎ কখনও না কখনও তাহার শেষ হইতেই 
হইথে, কারণ যাহার! ্বর্গহ্থ অন্বচ্ছিত হত্ত্ব, বরুণত্বাদি 
পদ কামনায় যাগবজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহার! যেই ইন্ত্ব, 
বক্গপত্থা(দ অবস্থাই প্রাপ্ত হহয্বা থাকে । ফলপক্ষে ইন্জত্ব বরণত্বাদি 

যখন আমার (ব্রেক্ষের) এক একপ্রকার প্রক্কতিদ্বারা 'সম্পাদিত 

বা উৎপন্ন: এক একটি উপাধিবিশেষ, তখন তাহা বহুদিন 

পর্যস্ত থাকিলেও, মহাপ্রলয়কালে ফোন মতেও থাকিতে পারে: 

না, কারণ মহাপ্রলয়ের সময়ে যত 'কিছু প্রাকৃত জন্ভ পদার্ধ 
, আছে; তৎপধস্তই পরমাস্বাতে বিলীন হইয়া যায়, তখন কেবল 
একদা পরমাত্বাঁ ব! ব্রহ্গই থাকেন, সুতরাং ইন্্ব বরণত্থাদি 

উপাধি লাভ অনিত্যই. হইল, কিন্তু যাহার মত্ত কামনা 



গীতা । ২ আও 

পরিশৃষ্ঠ হইয়া! জীবাত্বার অভেদজ্ঞানে, বর্বোপাধি বিনির্খ 
নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, যুক্তস্বভাব চিৎস্বরূপ পরমাত্মবাতে পুর্বোক্তক্রেষে 
আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহারা আমাকেই (সেই প্ন- 
মাত্বাকেই লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই পরম নির্বাণ ফল, ইহার 
আর বিনাশ হইতে'পারে না (২৩)। 

আমার (আত্মার ) “প্রকৃতত্বরূপ আছে তাহা অবাক, 

তাহাকে কোনপ্রকার বিশেষণের আরোপ করা যায় না, 
তাহাকে কর্তা বলা যায় না, সংহর্ত। বল! ধায় না, কিন্বা 

পালক্িতা ঈশ্বর, প্রভু, স্ত্রা, পুরুষ, ক্রীব, সুন্দর, কুৎসিত, 

দয়াবান, ক্ষমতাবান ইত্যাদি কোনপ্রকার বিশেষণের যোগ 
করা যায় না, কারণ অড়বস্ত উপাধিরই এই সকল বিশেষণ 

সম্ভবে। কিন্ত আমার সেই অবস্থা কত্ত, পালয়িতৃত্বাদি সমস্ত 
গুণের অতীত কেবলমাত্র চিৎ বা চৈতন্ত পদার্থ, তাহাতে 
আর কিছুরহ যোগ নাই, ভ্রাস্তবশাৎ ষেরূপ মরাচিকায় জলজ্ঞান 

হয়, এই চিত্স্বরূপ পরমা স্বাতেও তেন ভ্রান্তিবশেই এই অনস্ত 
্বঙ্মা্ড দেখাইতেছে, সেই প্রমাত্বাতেই স্থাবর, জী্ষম। মনুষ্য, 
গো, অশ্ব, পক্ষী প্রভৃতি নানাপ্রকারে র বৃ [ত দেখা খাইতে ছ, 

বাস্তবিকপক্ষে তিনিই এই সকল, এবং এই সমস্তই তিমি, 
কিন্ত তাহ বলিয়া বদি তাহার প্রকৃতগ্বরূপ না,বুঝিয়া, না 
দোঁথয়া, এই সকল বস্তকেই ব্রহ্ম ৰা আত্মা বল! হয়, তবে 
ধোর শ্রান্তির কথা হইল & যনে কর, একজন লোকের রজ্জুতে 
সপ্সভ্রম হইয়াছে, এখন্ যদি সেই বালকটি প্রক্কৃত রঙ্ছুর তত্ববার্ত! , 
কিছুমাত্র না শুনিয়া, না জানিয়া, না দেখ্য়া, ও সরজ্ঞান সন্ষেই 
এমন কথ বলে যে “এই জর্পই'রজ্ঞু” তবে তাহার এই কথাটা, 
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ছি কথা! হুইল, কারণ এ পদার্থ, ফাহাকে .বানক্ সর্প 
বলিতচ্ছে সর্প আর রজ্জ, বাস্তবিক এক পদার্থ হইলেও 
সেই বাঁষকটি ঘে উহ্ধাকে রক্ূর ভাবে গ্রহণ ন1 করিয়া 
& সর্পের ভাবেই র্জূকে বুঝিতেছে, তাহা সত্য নহে, -কিনত 
সেষদি রজ্জর ভাবে এ বস্তটা দেখিয়া, "এই অর্পই রজ্জু ” 
এইরূধ।কথা বলিত তাহা হইলেই সত্য কথ! হইত; €সইরূপ 
ব্রদ্মের ভাব ন| বুঝিতে পারিস্বা কেবল জড় জগতের ভাবটি 
মনে করিয়া! যদি কেহ “ এই জগতই ব্রহ্ম" এইরূপ কথা 

বলে, ত্ববে মিথ্য/ কথা হইল, কারণ জগৎ পদার্থই যখন 

বিথ্যা তখন কেবলমাত্র জগৎ পদধর্থটিরভাৰ মনে করিয়া 
ঘ্দি « ইহাই ব্রহ্ম এইরূপ বলা হয় তবে. তাহার ব্রহ্মও 

তূয়ো। পদার্থ হুইয়। গেল। আর যদি ব্রদ্ধের ভাব বুবিয়া 
ব্রহ্ধ ব্যতীত আর কিছু না দেখিয়া এই জগৎকে কেহ ত্রহ্ধ 
বলে তবে জার মিথ্যা হত না। এই হইল বান্তৰিক তত্ব, 

অতএব যাহার আমার (আত্মার) সেই অব্যক্ত, অব্যয়, 

অন্কজ্র, (ধাহা' হইতে আর উত্তম নাই ),.পরমাত্ম স্বরূপ 
(চৈতন্য মাত্র স্বরূপ ) অবস্থা না দেখিয়া না বুঝিয্ব। ( সেই 
পরমাত্মাতেই ) রজ্জ, সর্পবৎ ভ্রান্তি বিভূত্ভিত মিথ্যাভৃত যে 
ফল দেহ. আছে, হেন, বরুণ, কৃষ্ণ, রাম, বিষ ব্রহ্ধা। শিব, 

কালী, হূর্গ!, ইত্যাদি, দেহ) তাহাকেই পরম*ত্থা বা চৈতন্য বলিয়। 
জানে স্চাহান), নিতান্ত নির্কোধ। কারণ যদিচ রজ্জুতে সর্প 
জ্ঞানের ন্যার ক্থাযাকেই এ সকল দেহরূপে ষন্দর্শন করে, বলিক্না 
আমি (আস্থা) আর এ সকল মায়াপরি কলিত দেহ একই পাদর্থ 
বটে কারণ রজ্জ হইতে ভিন্নভাবে যেরূপ সেই ত্রাত্িমূলক 
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সর্গের অন্ধত্ব নাই মেইকপ, জাম] হইথেও' ভিভাবে এ 

শফল দেছের অধ্বিত্ব নাই, তখাপি যখন চৈতন্য ভাবে-লক্ষ্য 
নঃ করিয়া কেবল এই জড় দেছের তাবেই আমাকে দক্ষ্য 

ক্র হইর্গ তখন আমাকেও এ ভূয়ো পদ্ধা খের মধ্যেই গণ্ঠ করা 
হইল, অতএব এই সংগ্কারমিধ্যা, কিন্ধ যাঁদ জাগার গুষত শবপ্ঃপের 
জ্ঞান থাকিয়া অই সকল দেহকে কেধল আনি 'মাত্র (পর- 

মাঝ! মাত্রই ) দেখিতে পায়, তবে আর মিথ্য। কথা বা'বিথ্যা 

জ্ঞান হইল না। পরন্ত যাহার! কামন1 বশগ হয়! জী হইতে 

বিভিন্নভাবে আমাকে উপাসনা করে তাহার। অজ্ঞ আঙএব 

তদন্যায়ী ফলই প্রাপ্ত হইয়! থাকে, পরমাঞ্ধু। লাভ করিতে পারে 

ন! কারণ পরমাস্থা জীব'হইতে অভিন্ন (২৪)। 

* খস্ততসকলের ঝুঁদ্ধতে আমার (আত্মার) প্রকৃতত্বরূপ প্রকাশিত 
হক্স মা, যাহার! আমার পেরমাস্বার) যোগমায়ামণজ্ছাগলের ছার! 
বিমোহিত হইয়! আছে, তাহারা আমার (পরহাত্মার) কৃতি 
অজ অব্যব |চত স্বরূপ অবস্থ। দেখিতে পায় না, কিন্ত আত্মাকে 

্রপন্ন হইয়া যাহাদের মায়াবরণ অন্তর্িত হুইয়াঙুহ, তাহারাই 
আত্মাকে দেখিতে পার (২৫)। | 

কিন্ত হে অর্জন! এই ধোগমায়ার দ্বারা বি দি 

কখনই আবৃত হইতে পারে না, সুতরাং আমার. জান সর্বদা 

একরূপই থাকে, অনন্তকাল হইতে এপর্যন্ত যাহ! কিছু অভীত 

 ইইয়ানধে, যাহা বর্তমান আছে, আর ভবিষ্যতেও বাহ! কিছু 
হইবে- তৎসমুদায়ই আমি জাজ্জমান দেখতে পাইতেছি, কিন্ত 

আমাকে আস্মব!কে) গ্রায কেহ্ই আনিতেছে না সুতরাং 
করিতেও পারে না (২৬)। * ০৮ 
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হে পরস্তপ! পানী যখন এই শরীর পারগ্রহ করে) খন 

অনুরাগ এবং বিধেষ-মূলক তুখ ছঃখাদি জনিত মোহর 

দ্বার। এককালে অন্ধ হইয়া যায়, তাই আত্মাকে দেখিতে. 
পায় না ২৭)। আর যে সকল পুণ্যকম্মা-ব্যক্তির পাপ 

ক্ষযিত হইয়াছে তাহারাই দৃঢ়ব্রত ও সমত্ত দ্বন্দ মোহ বিনির্ম্স্ত 
হইয়া আমাকে (পরমত্বাকে) জীবাত্বার অভেদ ভাবে ভজন 
করে। 

জর! মরণাদি ছুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত আমাকে (পরমা 

স্মাকে ) আশ্রয় করিয়া ধাহারা সংযত হইতে থাকেন তীহারাই 

পরমব্রচ্ষ, এবং সমস্ত কর্ম পদ্দার্থ অবগত হয়েন (২৯)। 

যাহারা আমার অদ্বিদেব, অধিতভৃত এবং অধিষজ্ঞ অবহ্থার 

সহিত আমাকে জানিতে পারেন সেই যুক্তচেতা ব্যক্তিগণ 
মরণকালেও আমাকে বিস্বৃত হয়েন না, সুতরাং কৃতকার্ধ্য 

হইতে পারেন (৩*),। 

সগুষাধ্যায় সমাণ্ত | 
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অর্জন বলিলেন । আপনি যে ত্রদ্ধের কখা বলিলেন, 

তাহা কি? বর অধ্যাস্তন্তই ব।কি, কর্মই বা কি, অধি- 

ভৃতই ও অধিদৈবই বা! কাহাকে বলে? 0১)। এবং অধি- 
য্তই বাকি? তাহা কি এদেহের মধ্যে থাকে না অন্তত্র 

থাকে, তাহা কিরূপে চিন্ত্রা করিতে হয়, হে মধুদ্দেন ! 

সংযত-চেতা মহাস্বাগণের মৃত্যুকাগে তুমি কিরূপে জাত হও, 

এই সকল বিষয় আম'কে অনুগ্রহ পূর্বক বল €)। 
ভগবান্ বলিলেন।-_যিনি অক্ষয় ও পরম পদার্থ, অর্থাৎ 

নিত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তত্বভাব অথগ্ডাত্বিতীয়ানন্ক, সমস্তগ্ডণ 

ও সমস্ত ধর্স্বাদি বিরহিত চৈতন্য মাত্র, তিনিই ব্রহ্ধা, সেই 
একমাত্র ব্র্দেতে যে অসংখ্য প্রাণীর পৃথক পৃথক জীবভাব 

রহিয়াছে তাহাকেই প্অব্যাজ্ব'ত বলে। সঙ্ম প্রাণীর উৎপত্তি, 

শ্থিতি ও বৃদ্ধিকারক যজ্জীয় আহুতি দানাদি কিন্বাঞাণদানাদি 
ক্রিয়্াই কর্ম; শর্ষোর অর্থ অথবা একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রক্ষেরই 
যে অদংখ্য জাবভাব সম্পাদক সৃষ্টিব্যাপার ৰা! ক্রিয়াবিশেষ 

তাহাই কর্ণদংজ্ঞান়্ বুববে(৩)। ভ্রান্তি বিজ্প্তিত জঘের আল- 

শুন মরীচিকার ন্যায় প্রত্যেক প্রাণীদেহের আম্বনস্থরূপ থে 

"চৈতন্যাংশ আছে, যাহা জীবাম্ব। হইতেও বিতিন্ন তাচাই 

অধিষ্রুত। [ক] 

[ক] অধিকৃত শবের অন্যাদ ভাব্যকর্ত। গুরু দেবের 

ব্যাধ্য! মপেক্ার, একটু অন্যর্ূপ” হইল, ইছার বিশেষ, কারণ 
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হুর্ধ্য, অগ্মি। জল, বায়ু, আকাশাদির আশ্রয়গ্বরূপ অর্থাৎ তদধি- 
ানস্বরূপ যে টৈতন্যাইশ, তিনি অধিদৈবতা ; আর প্রাণািহো- 

আহি সলারীয় যক্ত এবং অগ্িহোত্রাদি বহির্ঘজের অনিষ্ট দেব 
তাওহড়মি (আত্মা) সুতরাং আমিই.অপ্বিচজ্ঞ। অতএব অঞ্ধি- 
যত্রকাগটা আমি বাহিরেও আছি, আবার হে প্র/ণিত্রেষ্ঠ:! 
আছি, তোমাদের . দেহ. মধ্যেও আছি (৪) [খ] অভ্কালেও 

আমাকেই. (আত্মাকেই ) ম্মরণ করিয়! দেহপরিত্যাগ পূর্বক 
যিনি -সৃত্যক্নোভ্ভ করেন, তিনি আমাতেই.বিলীন হইয়া ব্হ্ষত্ব 

প্রাপ্ত হইয়। যান, ইহাতে সংশয় নাই (৫0)। মৃষ্ঠ্যকালের চিন্তা 
বিষয্ে। এই. সাধারণ নিয়ম আছে যে অিমনমাণ ব্যক্কি অন্তরালে 
যে কোন ভাব মনে করিয়! দেহত্যাগ কয়ে, হে কৌন্তেয়! জে 
ব্ক্ষি সেই তাবের দ্বারা বিনিযুক্ত হইয়া! সেই ভাবই প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে যাহা চিত্তা করে, মৃত্যুর 

পরে. য়ে তাহাই. হয় (৬)। অতএব তুমিও সর্ব সর্বাবস্থায় 

আমার (ঈশ্বরকে ) চিন্তা করিতে থাক, চিস্তাত্যাস.করিতে 
করিতে যখন & সকল চিস্তাসংস্কার ঘনীতৃভ হইয়া সংস্কারবলে, 
অবশ্বেয়ে, তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতেই (ঈশ্বরেতেই ) 

আছে তাহা বুঝাইতে গেলে অনেক বিস্তার হয়, কিন্ত এই 
সামান্য কথায় সাপন্য প্রতেদ লইয়া! অত বিস্তারালোচনার 
প্রয়োজন দেখি না। গুরুদেব শব্করাচাধ্য এখানে যে কিছু জন্য 
বন্ধ, প্রাণীর আলম্বনে থাকে তাহাকে “অধিতৃত” বলিয়াছেন। 

[খ] শঙ্করভাষা, মধুশূদন, বামাণুজ ও প্রীধর, চারিখানি টীকা 

একত্রিত করিস! মিগাইক। এই গ্লেকটর অনুবাদ করাণছইল । 
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বিষিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন আর মৃহ্াকাগে অনা চিন্তা 
আসিতে পারিবে না, পূর্বাঞ্চিত সংস্কারবদে ঈরের চিন্তাই 
আজিছে ; হুতরাং ঈশ্বরকেই পাইবে, কিন্ত চিত্তগু্ধি না হইলে, 
ঈশ্বর চিত্তা হগ়্ না, এবং নিক্কামভাবে কর্তব্যকর্ণের অনুষ্ঠান 
না করিলেও চিত্বপুদ্ধি হয় না) অতএব তৃমি আপন কর্তব্ 

ুদ্ধািকর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্টিত কর (৭)। বারম্বার ঈশ্বর 
চিন্তার জভ্যাদ করিতে করিতে চিত্ত অনন্যগামী হইয়া, পড়িবে, 

' শেষে অর্বর্াই কেবল জামার (ঈশ্বরেরই) চিত্তা হইতে থাকিবে। 
অতএব সেইরূপ করিয়াই তুমি অন্তে সেই পরম দিবাপুরুহকে 
(ঈশ্বরকে ) প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৮)। 

সেই পুরুষের কয়েকটি লক্ষণের কথা! বপিতেক্ি গুন, তিনি 

সর্বস্ত, প্তিনি সদাতন, তিনি সমন্ত জগতের নিয়স্তা, এবং 
অণু হইতেও অণু, তিনি সমস্ত জগতের বিধাতা, তিনি 
জচিন্ত্যরপ, আদিতা যেরূপ এই জড় রশিজাপের খাঁর! 

অন্ধকার অপনোদন করেন, তিনিও স্বেমন স্বগ্রকাশ অবস্থার 

দ্বারা জ্ঞানম্বরূপ ওপ্রকাশকার্ধ্য শিল্পন্ন করিতেছেঞ্চ। ভিনি 
প্রকৃতিক্নও পরে অবস্থিত(৯)। যিনি মৃত্যুকালে ভক্তি এবং যোগবল 

সন্ধল করিয়! প্রাণকে ক্রমধ্যে সষাকুরূপে অন্নিবেশ পূর্বক, 

অচলচিত্তে সেই পুরুষকে মনে রাখিতে পারেন, তিনি সেই 
পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়। থাকেন (১০) | 

*পরক ঈশ্বরকে শ্মরণ করার বিশেষ নিয়ম আছে, উহা! 
বথাকখক্চি» নিয়মে হইতে পারে না, এমন একটি 'শব আছে, 

(প্রনব) যাহ! ত্রদ্ধের প্রতিমূর্তি স্বন্তপ বলিয়া! ছয়ং ব্রগ্ধ 

সবন্তযো গণ; এই জন্য বেদবিদ/ তাছাকে অবিনাশ, গাধা. 



৯৮... গড়া)? " 

বলেন। বীত্বরাগমতিখণ আব্মজান লাভ হইলে যাঁস্ধতে 
বিলীন হইয়া! ফান, যাহ জমিতে "ইচ্ছা করিষ্া -গুরুকূলে, 

রক্ষার অনুষ্ঠান. করিতে হয়, সেই 'কথাকি আনি €তা হককে " 
সংক্ষেপে; বলিব -(১১)। (ক) সমস্ত ইন্দি সংঘম-পূর্মক' 
যোগধ্ারপায় 'আবলন্ষন কৰিকক। মনকে হদয়ে নিরুদ্ধ রাখিতে) . 

এবং 'প্রাণকে মন্তকমধ্যে উদ্ভোলন করিয়া রাঁশ্িবে :৯২)। 
পরে আছাকে পেরমাত্বাকে) স্মরণ .করিয়।' ও এই একার: 
মহা মন্ত্র উচ্চারণ করত এই দ্নেছ পরিত্যাগ করিলে পরা" 
গন্ভি (যুক্তি) লাভ করে (১৩)। হে পার্থ! যে ব্যস্তি 

অনভ্ভচেতা হইয়। প্রতিনিয়ত সর্বদাই আমাকে (ঈশ্বরকে) 
স্রয়ণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগগীর পক্ষেই আমি হৌস্বর) 
জুলভ। কিন্তু যে কোন প্রকারে, যেকোন সময় ছু, চারিবার 

শ্মরণ করিলে আমাকে লাভ করিতে পারে না (১৪)। 
ধাহারা আম্মাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়েন, সেই মহাত্বাগণই 
পিদ্ধি লাত করিলেন, এবং অনন্ত ঢুঃখের আকরস্বক্ষপ এই 

অনিত্য দেহ কার কখনও গ্রহণ করেন না (১$)। 

হে অর্জন! সমস্ত স্বর্গের উপরিশ্থিত ব্রহ্মকোক অবধি 
সমস্ত ভেগিলোকই অবিত্য এবং পুনঃপুনঃ আবর্তনশীল 1 

অতঞ্ব হরণানস্তর ইহার যে কোন লোকে গমন করে তাহাতেই 

আবার পতন হইয়া পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু যাহারা আমাকে 

[ক] প্রণব কথাটি কিদ্ূপে ব্রন্ষত্বরগ হইল, সন্ত সীশ্বখই 
বা উ্থাতে বিলীন হয়েন কি প্রকারে ইত্যাদি বিষয় প্ধর্মাধ্যা-। 

খযায়” দেখিতে গাইধেন । . 



গতী। .. -৯৯ 
গেরমাত্বাফে) লাভ করে অর্থাৎ পরজাত্থায় সাহিত একতা: প্রাপ্ত 
হইয়াবার,) ছো'কৌযন্তয'] তাহাদের আর ' পুনজশ্ানাই (৯)। 
লোক: অধনি: সমস্ত তোণস্থ্গকে যে অসিত খলিলাম 
তাহার কাকণ এই. যে, উহাদের উৎপতি এবং বিমশি জাছে 
এবং উহার৷ এক একরূপ সীমাবদ্ধকালস্থারী। ইহার 'বিখরণ 
বলিডেছি শুন)-_ 

' সহজ দিব্য-যুগে -ব্রক্ষার এফ দিম জার সহশ্র দিব্য' যুগে 

তাহার এক রাত্রি হইয়া! থাকে। নুতরাং ২১০ সখ্য যুগে 
্রন্ধাক় অহোরাত্র হইল,-্ষাহার! এইরূপ, অহেপরাত্্ জালেগ, 
তাহারাই প্রকৃত অছোরাত্রবিৎ বণলম্া গল্য১৭)। যখন 

ব্রহ্মার দিনের সমম্ব উপশ্থিত - হয়, তখন সেই 1নদ্োতিত 

প্রজাপতি হইতেই এই অস্থাবর জঙ্গম জগৎ পুনর্ধায় হুষ্ট 

হইস্ব! থাকে,আবার ঘখন রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন এই. ফন 
জগৎ আবার তাহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয় (ইহা 'দৈনক্ষিন 
প্রলন্ন) মহাপ্রলয় অন্যন্ূপ আছে )(১৮)। এরই, মত প্রাণী 

সমূহ দেখিতেছ ইহা! সকলেই আপদাপন অনৃষ্ট বশে ছক] 
এক একবার প্রকাশিত হইঙ্কা, ব্রহ্মার. রাত্রি উপস্থিত ₹ইলে 
প্রলীন হইয়া যার, আবার বখন ব্রচ্ছার, দিন হয় তখন পুনঃ 

পুর$ প্রকাশিত, হয় (১৯)। 

”” ধিনি পূর্বোক্ত অব্যক্ত হাইছেও পর, সর্তক সনবুদ্ধির 
অর্গোনুর. সনাতন: পদার্থ, যিনি অক্ত্ব পালারিতৃত্ব, সংয্ৃত্বাদি 

সা পয পপ পর 

[ক] অনৃষ্ট কাহাকে বলে তাদ্ধষর়ে ধর্ঘ্ব্যাখ্যায় অতি 
বিস্তারমতে লিখিত আছে। 



১৬ গীতা । 

উপাধাবিশিষ-্রঙ্জা|দ ছা গর্যন্ত সমস্ডের হিলয় হইয়া গেলেও, 
বিলান হয়েন না, (যিনি) ও কারস্বরপ ব্রহ্ম পদার্থ (২৯), 
হাহাকে নেই অক্ষরত্বরূপ বলা! হইয়াছে তিনিই পরমাগতি, 
কারণ সেখানে গেলে আর পুনর্বার আসিতে হয় না, সেই 

আমার পরমধাম (২১)। 

হে পার্থ সেই স্থাবর জঙ্গমাবধি প্রকৃতি পর্যযস্ত সমস্ত জড় 

প্্ার্থের অত)ত নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত ক্গভাব, সর্ব ক্রিয়া গুণ 
ধর্ম বিষর্িত চৈতল্যমা্জ পুরুষ, জীবাত্বার সহিত, অভেদ- 

জ্ঞানস্বগপ-ভক্তি দ্বারাই) লব্ধ হইতে পারেন ;--বে পুরুষের 

অন্তর্গত এই অনস্ত কোটি ব্রহ্মা1ও অবাস্থাত করিতেছে এবং 

যাহার দ্বারা, এই অন্স্ত ব্রদ্মাণ্ড পারব্যাপ্ত আছে (২২)। 

এখন, দেহত্যাগ করিয়া যেপথে গমন করিলে যোগীগণ 

পুনরারৃত হয়েন না, আর যে পথে গমন কাঁরলে পুনগনাবুত্ধি 

হয়েন) সেই পথের কথা তোমাকে বলিতোছ (২৩)। বাহারাঃ 

প্রথমে অগ্যাভিমাঁননী দেবতা, তৎপর জে]1তরাঙমা!ননা 

দেবতা, তৎপর 1দবা|ভমাননী দ্েেবভা, তৎপর শুরুপজ্11৬- 

মানিনী ০1বতা, তৎপর উতরাম্মণের যান্াসাঙমানিদী 

দেখতার আলম্বন কাঁরয়। জর্থাৎ দেবধানে (ক) গমন 

করেন, সে ব্রহ্ধাব্দ্ ব্যাক্তগণ ্রক্ষগ্রাপ্ত হইয়া পুলর্বার 

জন্মগ্রহণ কঞ্ছেন ন৷ (২৪)। আর বাহানা প্রথমে ধৃমাঙ্চিমাননী 

দেবতা, তৎপর স্জাত্রযস্ধিমানিনী দেবতা, তৎপর কৃফপক্ষা্তি- 

(ক) এই |বধ্য বেদাস্ত দর্শনে অভি সুবিস্তার যতে বর্ণিত 

আছে। ্ 



গীতা । .ূ ১৩৬ 

সানিনী দেবতা, তৎপর দক্ষিণারণযাসযটকাভিমানিনী দেবতার 

অর্থনি পিতৃযানের আ'লম্বনপূর্বক খবর কর নেই যোনী 
অবশেষে চত্রমোক প্রাপ্ত হুর পুরর্ধার পৃরিবীতে “বই: 

স্বেন (৫) ।. এই স্বিবিধ গতিকে -শুরুগতি আর ক্ৃফগি 
বলে। জগতে, প্রাণী সকলের এই ছইপ্রকার গণ্ভিই চিরন্তনী । 

ইহা. এক গতির ছারা বঅপুলরাবৃদ্ধিলাত করে, আর একপ্রকার 
গতিক্স দ্বারা পুবর্বধার জঙ্গগ্রহণ করে (২৯)। হে পার্থ! এই 

ছইপ্রকার্র গতি "অবগত হইতে পারিলে কোন যোগীই জ্ঞার 
বিমুগ্ধ হস্েন না। অন্তঞব হে অর্জুন ! তৃষি সর্বদাই যোগী 
হও (২৭)। হে ধনগ্যর! (ভামার এই সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে 
যাহা বল! হইল, এই পরমত'ব যিনি জানেন, তিনি সমস্ত বের, 
যজ্ঞ, তশ্স্যা ও দবানাদিতে যে সকল ফলগ্রাপ্ডিক্* বিষয় স্যাছিষ 
আছে, তৎ্সমত্তই অতিক্রম করিস! অবশেষে, সেই *সনাতনস্থান 
(ত্রন্ষ ) প্রাপ্ত কষ্ষেন (২৮)। 

অষ্টম অধ্যায় সর্মাগ্। 



নবৃষ অধ্যায় ॥ 

উগবাগ্ বলিলেন,ছে ধলজয়। ভোষীর চিতে ' টেন 
পরক্কারগ্জ্য়াদি দোষ দেখিতে 'পাই না, জতএব তুমিই “জার 
লাজ উপঘুদ্ত পাত্র, এজন্য আহি তোমাকে বিজ্ঞানের, 

সহিষ্ঠা্চতি হতম জ্রান উপদেশ করিতেছি, বাহা ব্পানিতে 
গসিয়! ভুমি এই জনত্ত সংসার সঃ হইতে বিমুক্ত হইচ্ে 
পারিবে (১)। এই বিদ্যা সর্ব বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, এবং শু 
হইতৈখ শুন্য, ইহা! পরম পবিত্র) এবং উত্তম, এই ছিগ্যা মলে, 

মনে প্রতাক্চ করা যায়। ইহা পরম ধর্ম এবং অব্যয়, ইহাই 
পরম শীস্তিন্খ প্রদানে সমর্থ (২)। যে পুষে এই 

পরমধ্শ পরমজ্ঞানক্ষে অশ্রপ্ধ! করে; হেপরস্তপ ! তাহাব| আমাতে 

(আত্মাকে ১৭ পাইয়া মৃতাসংসারপথে প্রবর্তখান হয়।( ত)।. 
আমার, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধির অগোটর চৈতন্যন্াত্র 

স্বরূপ দ্বারা, এই অনস্ত জগৎ পরিব্যাপ্তভাবে আছে । রজ্জ, 
গকাশিত জর্পর ন্যায়, আমাতেই ( চৈতন্যন্বরূপ ব্রচ্মতেই ) 
এই সমন্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমি (ত্রহ্ষ ) 
ইহাদের আধের পদার্থ নহি। কারণ আমি নিতান্ত নিগুণ, 
নিক্ষিয় ও নির্দর্্পদার্ঘ ৪)। ফলতঃ ইহাও বুঝিরে যে, 
এই অনন্ত জগৎ আমাতে আছে বলিয়াই যে জলম্থ মৃত্তিকার 
ন্যায় বিশেষরূপে সংসর্গা হইয়া আছ্ছে তাহা নক ; কারণ আমি 
অসংসর্গী পদার্ঘথ। তবে কিনা পদ্পত্রে জল থাকিশেও যেরপ 
'অসংসর্গা ভাবেই থাকে, এই অনন্ত জগৎও সেইবূপ অসংসর্ী 
হইক্সাই আমাতে আছে'। আমি তৃতের আধার অথচ তৃতস্থিত 
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নহিঃআমি তৃত্তভাবন অথচ ভূতের সাহিত আমার বাস্তবিক 'কোন 
সম্বন্ধ মাই, মায়ার সহিত আমার বিষিশ্রিত সম্বন্ধ নাই। এই 
আশ্টর্ধ্য ধটন। আমার মাহাত্থ্য পুকাশ জানিবে (৫)। . আকাশ- 

স্থিত গ্র্ই সর্ধাগ-মঙান্ বায়ু যেকপ সর্বদা বিচরণ করিতেছে, 

অখচ আকাশের সহিত বায়ুর মিশ্রতা সম্পাদক কোন সম্বন্ধ 
নাই; সেইয্পই এতৎসমন্ত বিশ্ব আমাতে (ক্রদ্দেতে) 
অবর্থিতিকরিতেছে, ৷ অথট আর্খীর সহিত ইহার মিশ্রতা নাই। 

ধখম মহাপ্রলগ্স হয় তখন এই জনভ্ত বন্ধাওড আমার 

প্রকৃতিতে ধিঙ্গীন ইছপণ যায়, আবার যখন প্রলয়াবসান 
হয়। তখন আমিই, [প্র্কতির আশ্রয়ে ঈশ্বর হইয়া) 
সপটি করিয়া থাকি ।, আমি আমার নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় 

করিখা এরই আবিদ্যা-পরবশ প্রাধীসমূহকে, স্বত্বাববশাৎ 

বারশ্থার ছি করিয়া থাকি ৮): কিন্তু আমি ব্রেহ্ধ) এ সকল 
হষ্টীপা্ি প্রির্াতে এককালে অনাশক্ত এবং উদার্সান তাবে, 
আছি: অতএধ, গে ধনঞ্জয় ! এ সকল কর্ধ আমাকে" 

(আত্বাীকে) নিবন্ধ ক্ুরিতে পারে না ০)। ফারণ গৃষ্ঠাদি 

কাখ্যেতে আমি (ত্র) ফেবল সাক্ষী, দরষ্টা দ্বয়পে ধাকিলেই 
জড়ািক। শ্রকৃতি এই সচরাঁচয় জর্গংকে প্রসব কিক 
থাকে, হে কৌন্তেয়! এই হেতুতেই .এই অনত্তজগৎ "স্থিতি 

স্র্বং লগাবন্থাদি প্রাপ্ত হইয়া, থাকে (১০)। যাহারা 
বিমুনচো, তাহার! আমার এই সর্বাতৃত' মহেশ্বরভাবি আালিতে 
পায়ে না/এরং'আগি এই মনথধাকার গেহধারণপুর্কক মনুষোর নাস 

ব্যবহর। কত্ধিস্বাছি বলিয়া, আমাকে মনুষ্য বলিয়াই জানে 
এই কারণে তাহারা মহামোহকরী” (দেহ ও আত্মার একতা 

॥ 
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জান সম্পাদক) রাক্ষপী এবং আতুরী প্রকৃতির .ববভাব) শ্রহ্ণ 
করিয়! বৃধাশা, বৃথাকর্খ, বৃথারঞান বির়ুততেতা হয় (১২)। 
হেপার্থ! যাহার! দৈবী প্রকৃতি বিশিঈট, সেই মহাস্মাগগণ 
আমাকে সমত্ত জগতের আদি এবং সর্বোজজিয়াছির' জগোচর 
বন্ত জানিরা, একমনে উপাসনা করেন (১৩)। এবং দৃঢব্রত, 
সংঘতেন্রিয়। অংঘতমনাঃ, এবং নিত্যযুক্ত হইয়া আভিশর 
ভক্তি সহকারে সর্বদা নমস্কার, গুণ কীর্তনাদিত্বার| আমাকে 
'আরাধন! করেন (১৪)। কেহবা, জ্ঞান বর ছার! ( জীবাত্মা 
পরমাত্বার অতেদজ্ঞানের দ্বার) আমাকে আরাধনা করে, 
বেস্বত। সেই অতেদ জ্ঞনি স্থির রাখায় নিষিত চেষ্টা বিশেষ 
বা সমাধি, তাহাই ভাঙাদের উপাসনা) আর কেহব! 
আদিত্য, চক্ত্রাদিরূপে অবস্থিত পৃথক পৃথক 'আকাঁরেই 
জামাফে উপাসনা করে, কেহ বা আরও কত অসধ্রপে 
উপাসন। করে (১৫)। কিন্ত আমার তত্ব জানিয়। যে কোন প্রকারে 
উপাসনা করে তাঙাতেহই আমার (পরমেশখবরেন্র) উপাষনা 
কর৷ হয় (আর ভ্রান্িদ্বতিতে উপাসনা! করিলে কেবল মেই 
আকৃতিরই উপা্ল। হয়। কারণ আমিই জমপ্ড দ্বরূপ, আমি 

বেদোক্ত কর্ণ স্বরূপ, অমি স্বতথযুক্ত কর্ধন্বরপ,-_ আহি ধার, 

দ্বরুপ, জামিই ধান্য ববাদি ওষধ স্বরূপ, আমি মন্ত্র স্বক্ধপ, 
আমিই জজ্য শ্বরূপ।, আবীর অগ্মি স্বরূপও আমি, হোমক্রি-. 
যাও আমি.0১৬)। আমিই এই জগতের পিডা, আমি এই 
জগতের বাড এবং বিধাতা কর্ম ফলের বিধান ' কর্তা) এবং 

পিভাবহ, জার পরম পহিত্ চাজারণাদিব্রতও আমি, আমিই 
এক মা জে বন্ধ, এবং ও কার, আর -খক, কু) ও 
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সামবেষও আম (১৭)।. আমিই পতি, আমিই ভর্ভ। আমিই 
প্রত আমিই সাক্ষী, আমিই আশ্রয়, আমিই- শরণ, আমিই, 
হু্ধৎ,*ৎ আমিই উৎপত্তির স্থান, আমিই বিলয়ের স্থান, আমিই 
নিধান, আমিই অনস্তব্রক্ষাণ্ডের বীজন্বরপ ও অব্যয় (১৮)। 
আম পু্যস্বরূপে উত্তাপ প্রদান করিতেছি, আমি বর্ধার চারি 

ঘাসে জলবর্ধণ করি, আমিই আবারঅন্তকালে বলের জকর্ষণ- 
পূর্বক সংগ্রহ করি। হে অজ্জুন! আমিই অমৃত, আমিই 

মৃত্যু, আমিই সৎ এবং অয় (১৯)। 

যে সকল ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিত কামনাবশগ হইয়া! যজ্জশেষ 
সোমপান পূর্বক, নানাবিধ বজানুষ্ঠান করিয়া স্ব্গগাত প্রার্থনা 
করেন তাহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত পুর্ব মহান্ পবিত্র 
দেবলোক প্রাঞ্ত হহয়! স্বর্থরাজ্যে নানাপ্রকার দিব্য দেহঙোগ 
উপভোগ করেন (২*)। কিন্ত তাহ! চিরস্থারী হয় না". 

তাহারা বহুকাল পধ্যন্ত এ সুবিসাল স্বর্ঁলোক ভোগ করিয়া, 
পুণ্যের ক্ষয় হইয়া! গেলে, পুনর্বার এই মত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ 

করেন। তোগকামন্তার বশবর্ত! হইয়া বৈদিক কশ্মের অনুসরণ 
করিলে এইরূপ জন্ম মৃত্যুমার্গই প্রাণ্ড হইম্বা থাকে (২১)। কিন্ত 
নিষ্কামভাবে বেদ বিহিত করে অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাত হইয়া, 
থাকে। আর যাহারা অনন্যভাবে অর্থাৎ জীবাত্বার সহিত 

অতিষ্টতাবে আমাকে ঈশ্বরকে) ধ্যান করত উপাসনা করে, 

ষেই নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেমের তার আমিই বহন 
করিয়। থাকি (১২)। [ক] যাহারা সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানে নীবাতব 

[ক] কোন বন্তুলাত করায় নাম যাগ, 9তাহার রক্ষা করার 
নাম ক্ষেম। *. 1 
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হইতে বিভিন্নভাবে ইত্্রাদ দেবছায়, শ্রদ্ধা! ভভির অনস্বিত হ্হ্য়া 
পুঁজ করেন, তাহারাত পারমার্থিক দিতে আমাকেই (আস্মা- 
কেই) ভজন করেন। জ্যাম (আত্ম) ভিন্ন আর িতীতব বদ্ধ 

কিছুই নাই। তবে কিনা এরূপ তত্বজ্ঞান পুর্ববক জন 
কর! হয় না)'অর্থাৎ “এক আদ্বতীয় জাত্মাহ যে সমস্ত পদার্থ এবং 

তছটতীত আর কোন পদার্থ নাই, হজ্দ্রাদর উপাসনাও পর- 

মাত্মাই উপাসনা, জার যান ডপাষক (র্জাব) |তাঁনও সেহ 

পরবাত্থাম্বরূপ,” এইরূপ তত্বজ্ঞান পৃকক এ উপাষন করা হর 

ন1 (২৩)। ফারথ আম যখন জকছরূপ তখন আঁমই হ্জ্্ 

চক্রাদিরূণে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্ক1 এবং প্রভু, আবার সর্বধানয়ন্ড 
ও অধিষজঞত্বাদিকূপেও আমই প্রভু, আরমহ তোকা। কিন্ত 

তথাপি আমার (পরমাত্বার) এই প্রকৃত তত্ব ন! জানিতাভজন 

করে বলিয়া তাহার! মুক্ত হইতে পার না, আৰার পৃথি- 
ৰীতে আইসে, কেন ন৷ তত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না 

৪)। পরকালে তাহাদের কিরূপ গ্রতি হয় তাহাও বাঁলতোছ 

শন) যাহার! আত্মতত্থ অনবগত হহস্বা কামনাবশে ভেদজ্ঞান 

পুর্ধবক যজ্ঞাদি ঘার৷ এক এক দেবতার আরাধন! করেন, ঠাহার! 

েহ সেই দেবন্বহ প্রাপ্ত হয়েন, যাহার। পিতৃ পুজ। পরায়ণ 

াহারা পিভলোক গ্রাণ্ড হয়েন, যাহারা গণপুজক তাহার! 

তত্ভৎ ,গণত্ব লাভ করেন, আর , ধাহারা তত্বজ্ঞান পুর+- 

সর জামাকে (পরমাত্মাকে) চিন্তা করেন তাহারা আমাকেই 

(পরমাত্মাকেই) প্রা হয়্েন (২৫)। যিনি জ্ঞান সংকারে 
ইত্রিম্ব এবং মনের ঝংবম পূর্বক ত্িযুস্ত হইয়া আমাকে 
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প্র, পুষ্প, ফল, ও জ্াদি অর্পণ করেন ভীহার সেই ভগাটগ- 

হাক আজি গ্রহণ করিত থাকি (২৬) । 

অপুএব, হে কৌন! তৃষিও যেকোন ' শাস্ত্রীয় ঘোর 
অনুষ্ঠান কর; আর স্বতঃপ্রাপ্ত যে আহার কর, যে হোমাঙগি' 

কর, বে দান কর) যে তপপ্যা কর, তৎসমপ্যেরই প্রেরিত! 

স্বরূপে আমাকে জানিয়া তাহার ফল আমাতেই সমর্পণ 

করিও ; নিজের বর্স্ব বোধে উহার ফল কাষনা করিও 

নাড৭)। তাহা ছইলে আর কোন কার্ধের নিদ্ষস্ত তোথার 

দাত্িত্ব খাকিযে না। এবং শুভাগত ফলদায়ক অদৃষ্ঠ বন্ধন 

হইতে বিষুক্ত হইতে পারিবে । তোমায় মিজের কর্তৃত্ধ 'বিশ্বাস 

এবং ফস কামনা না থাকিলে, কোন কর স্বারাই শুভাগত 

অনৃষ্ট জঙ্গিতে পারিবে না। এবং এইকসপ সংন্যাস, যোগৈয ' 

দ্বারা যুক্ত হইয়া সংসার দুঃখের বিমৃক্তি লাভ করত আমাকে 

(পরমাত্বাকে) লাত কর্ধিতেপারিবে (২৮)। কিজ্ত আমি যে সন্তোষ 

বশবর্তী হইন্সা তক্তদিগকে এইরূপ ফল দান করি, আর ষাহার 

ঈশ্বরতক্ত নহে তান্কাদের উপর বিরক্ত হইয়াই তাহাদিগকে 

এই ক্ষল দিই না, তাহা নহে, কারণ আমি সর্ব প্রাণী স্' 

সেই সমদর্শী | বাস্তবিক পক্ষে আমার দ্বেষ্যগ্ড কেহ নাই, আয 

প্রি কেহ নাই। তবে কিনা, যাহারা! ভক্তিজ্ঞান সহকারে 

পু্ধোক্ত মতে আমাকে [ুখারাধনা করে, তাহারা সেই সেই : 
ক্রিয়ার, শক্তি প্রভাবেই, অত্যন্তঘনিষ্ট হইয়া আমাতে নিবিষ্ট 

হইয়া যায়, " আবার [আমিও তাহাদের ঘনিষ্ট হইয়া পড়ি, 

অর্থাৎ অতেদ হইয়! বায়, হৃতরাং 'তাহারা সংগ্লার যাতনা পরি- 

ত্যাগ পূর্বাক বিমুক্তি লাত করে (২৯ 
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অগ্সিক কি, পূর্বে যদি অতিশয় দুরাচারও থাকে, আর 

পরে অনন্যতাক হইয়া, আমাকে পেরদাত্বাকে) অন্যকপে 

নাজালিয়া জীরাত্বার 'অভেদে জ্ঞান করিঘ্বা-স্ভজনা 'করে 
তষে- ভখন তাঁহাকে সাঁধু বলিয়াই হনে করিতে  হইষে ; 
কারণ তখন সে সম্যক ব্যবসিত, অর্ধ সত্য নিশ্চয় সম্পর 
হইয়াছে (৩*)। এবং প্রকত্তরূপে আমার উপাসনা করিতে 
পারিলে সে এ সকল বাহ্য হুরাচারতা৷ পরিত্যাগ পূর্বক শীঘ্রই 

ধর্পাত্বা হইতে থাকে, জর ক্রমে ক্রমে শাস্তি লাত করিতে 
থাকে; হে কোঁস্তের! তুছি ইহ! নিশ্চপনই জানিবে যে আমার 
তক্ত (ঈশ্বর ভক্ত) কখনই বিন হইতে পারে না (৩১)। 

কেনন।) যাছার! প্রক্কতরূপে আমাকে (ঈব্বরকে) সমাক আশ্রয় 

করিতে পারে, তাহারা পাপ যোনি, স্বরূপ হইলেও; অর্থাৎ পাঁপ 
ফলে যে জাতীয় জন্ম লাভ হয় সেই জাতীয় ;__বথা স্ত্রীলোক, 

বৈশ্ঠ, এবং শূদ্র ইত্যাদি-__হইলেও পরমাগতি (যুক্তি) লাভ 
করিতে. পারে (৩২)। অতএব আমার (ঈশ্বরের ) ভক্ত 

পরম পবিষ্ব ব্রাহ্মণ আর রাজরিদিখেব কথ! আরাকি বলিষ। কে) 

অত্ঞব তুমিও এই অনিত্য ও হৃখলেশশৃন্ত কেবল ছঃখময় 
মন্থুযা লোক প্রাপ্ত হইয়। ইহাতে বিমোহিত ন! হইয়! আমাকে 
(আত্মাকে ) তঙ্গন কর ( ৩৩)। কিরূপে আমাকে তন 

করিনে তাহা বলিতেছি শুন) ভূষি সর্বদা মন্না,- * 

কে) অর্থাৎ ধাহার। পবিত্র ব্ক্ধন বা পবিত্র ক্ষত্রিদ্ অথ 1ৎ 

সাজি তাহার! অনায়াসেই পরম গতি লাভ করিতে পারেন, 

কিন্ত বাহার! নীচ ভাহারাও আমাকে অবশ্যই গাইড পারে । 
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ঈশবয়ার্পিত চিত্--হইয়! অবস্থিত কর, “সন্ত হও, বিষয়্াছক্বাগ 

সকল গুটাইয়া লইন্বা ঈশ্বরেতেই সেই সর্বানুয়াগ দিবেশিত ক, 
সন্ধার্জী হন, অর্থাৎ ঈশ্বরের পৃজা পরায়ণ হও,গ্রবং আমাকে 
( ঈশ্বরকে ) অমস্কার কর, এইযপে যৎ পরারণ হইয়া সমাচিত 

হইতে হইতেই আষাকে (পরঙাত্মাকেই ) প্রাপ্ত হইতে 
গাঁযিঘে (৩৪) | 

নবম অধ্যায় সমাপ্ত 

দশষ অধ্যায় | 

ভগবান বণিলেন,--হছে মহাবাহে।। . তুমি আবারও অন্তাত 

পরহ তত্ব বিষধক কথ! আমার নিকট শ্রবণ কর ? কারণ আমি 

বেশ অগ্থ্ন্ভব কর্যিতছি যে আমার কথা শুনিস্! ঠূঁষি 'নব্ত 

পানের জায় তৃপ্তি সুখান্থতব করিতেছ, অতএব তোমার ছিতের 

নিষিদ্ধ আমি আরও জনেক কথা বজিব € ১)। 

রি ঘেধগণ কি মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপৃতির কথা! 
“্বজিতে পারেন না, কারণ আমায় উৎপত্তি নাই ছ্ৃতরাং 
আঁমি (পরমাত্বা) সময দেবগণ ও মহর্ধিগণের পূর্বোও. 

সকলের কারণ স্বরণে অবস্থিত ছিলাম (২)। 

যিনি, : সর্বালোকমহেশরস্বরপ--মামাকে অজাত এবং 
সন্ত জগতের কারণ .দ্ু্ূপে অবগত. আাছেন। তিনিই এই 
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মহ্ষ্যতক .যোহ-বিবরর্িত লোক, এবং . তিনি সঙ্গ 

পাগী . ভুইীতে 'ছিদুক এহয়েস৩)৭ কেজ্নজর ! আাশিগাণের 
মধ্য ওর বুদ্ধি, জ্ঞান," আসং মোহ) অহ!) আহ দস, প্য) 
সণ হখ। উ্চপন্ি। বিনাশ, - যু). অতর7 :) জ্দহিংা 
মজাই .ভুভী, তপন, দান, যশ, অবশ, ইত্যাদি নানা- 
বিধ ভাব আছে তাহা উহাদের আপনাপন কর্মারূলোরে' 
আম! হইতেই লান্ত করিয়া থাকে (6)। পূর্বেকার সপ্ত 

মহর্ষি (ভৃগু প্রভৃতি) এবং চারি জন সাবর্ণ মনু ইহারা 
আমারই ইচ্ছামাত্রে মীর শক্তি সম্পর হই! জন্গিয়াছিলেন;_- 
ধাছাদ্দের হইতে. এই স্থাবর জঙ্গম প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে (৬)। 

মামার এইরূপ বিস্তার ও যোগৈত্বধ্য সামথ্য এবং সর্ব- 

জ্ঞতার্দি বিষয়, যিনি তকৃতঃ-“ক্ষবন্থছত হয়েন, তিনি নিশ্চন্ইই 

অবিচলিত আস্মজ্ঞান স্বরূপ, যোগ লাত করিতে পারেন নে)। 
সেই খাঙিতগণ, দিত্য ' গুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চৈতক্ঞমাত্র প্বরপ 
আমি ছে; এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেষ উৎপত্তিকারণ এবং আমা 
হইন্ডেই থে উই অপ্মা্ড সফল বক্ষিত পরিবর্থিতি ও বিনষউ-হই- 
ভেছে এইজগং আজিব! পরমার্থ তরে অভিষিবেশ পূর্বাফ 

আমাকে তজন করেন (৮। তাহারা অক্চিত্ত ও অদ্গত 
প্রাণ * ছইখ্া। গঞ্ম্পরে আমার তত্ব আলাপ করিয়া এবং 

পরল্পরকে বুঝায় দির! অধিকভর জানন্দিত' এবং এ্াঙায় 
প্রতি-্ন্রক হুইত্কা থাকেন (৯)। 

আমাকে (দ্বহকে )বছাকাথনা করিতে -. করিতে ' 'অবশেছে 
আদি 4 ঈগ্গর) তাহ্বদিগতকে বুঝি্যাগ পঅর্ধাৎ তধঙ্জীদ- প্রধান: “| 



বীনা, ২১ 

করি, তষধা! তাহারা! আসরে (রমা $ফেটসলারিতে দোহির.€১৭)। 

উদ্ধ. এরাড়র তন্গনকাহী ব্যক্রিদিবেরই ভরনানপার-' বানি 
তাহাঙদর কভঃকরণে থাকিত! ডান্বজাল ত্বরগ. ভষ্দল, জীীযাদড় 

দ্বার! জন্ঞার জনি-জন্ধকার বিন কিয়া গাঁফি (৮১১৭ : 
অর্জুন বঙ্গিলেন।--জাপনি যে পরম ব্রন্ম, দিরদ খে 

পরম পবিত্র, আদিদেব, দিব্য, বিভূ, অজ, ও সাস্বত, পুরুষ (১২)। 

তাহ সমস্ত খবিগণ এক দেহি নারদ বনি! থাকেন, 

বিশেষতঃ অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব এইরূদই বঙ্গিরা ধাকেন 
এবং অপনি স্বয়ং ইহাই আমাকে বলিতেছেন (১৬) 

আমি এতৎযম্ত্তই যথাথ বলিয়। জানি হে কেন্ুব! আপনি 

যাহা কহিতেছেন তৎষমক্ছই অম্পূরণ সত্য, হে তশ্ববান্ ! 
দের্বও দাঁনবাদি কেহই যে আপনার প্রভব জানিতে পারেন 
না ডাহা সত্য, হে পুরুযোত্তষ ! আপনি স্থ়ংই 'আখনারে 
জানতে পারেন, হে ভূতভাবন! হে অমন্ত ভুতের গরমে্ধর ! 

হে দেরদের! হে জ্বগত্পতে (১৫)! আধনি কপা পাকা 

আপনার দিব্য বিদ্ুত্ধি সফল আমাকে বলিলে ক্ৃভার্ধ হইত 
পানি বে বিভৃতির দ্বারা আপনি এই ব্রদ্কা্ড ব্যাপি! র়িরা- 

ছেন (৯৬)। হে যোগাশ্বর! কিরুপে চিন্তা করিলে, আমি 

আপনাকে জানিতে পারিব, হে ভগবন ! কি,কি ভাবে,আ্াপনি 

জামার চিন্তনীয় হইতে পারেন (১৭), রে জনার্দন ! আগনার 

সেই* খকব এখ্বধ্য এরং বিভূতি জবার কিডারকমে বনুম, 

আযি শ্রবণ, মুখের দ্বারা আপনার অমৃতময় তত্ব থা গাঁন 
করিয়! তৃপ্তি ('অনাকাজ্জণভাব ) ল্লাভ করিতে পারি না; যুক্ত 

শুনি ততই আকাঙক্ার বৃদ্ধ হইজে থাকে ( ১৮)। 
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হগধান্ বলিলেন,.-হে' কুরুশ্রেষ্ঠ তোষার প্রার্থনানুসারে 

আবার দিখ্য বিভৃতি সকল বলিতেছি, কিন্ত আমি নত শক্তি 
সম্পন্ন, তি বিস্তৃত পদার্থ অতএব আমার বিদৃতি বসত সাই, 
নুতরাং তৃমি জগ্ম- সহশ্র পর্ধযস্ত শুনিলেও আমায় সন্স্ত বিভৃতি 

জানিতে পারিবে না অতএব প্রধান প্রধান 'কএকটি সিকি 

কথ! বলিতেছি শুন (১৯)। 
ছে গুড়াফেশ ! সর্ব ভূতের অন্তররঙ্িত যে প্রত্যক 

চৈতন্ত স্বরূপ আত্মা, ' তাহাই আমি, কিন্ত তাহা চিত্তা কর 
সপ্তধে না এজন এই সকল গুণ যোগের দ্বারা আমাকে (পর-. 

মাত্বাফে ) চিত্ত করিতে হয়, (সই গুলিই ক্রমে তোমায় 

বলিতেছি;--আমি ' সমস্ত তৃতের উৎপত্তি কারণ অর্দাৎ, আটা, 

পালনকর্তা, এবং লয়স্থান অর্থাৎ সংহার কর্তা, অতএব এই 
অষ্টত্ব পালক্ষিতৃত্ব, এবং সংহ্ভৃত্ব ণযোগের দ্বারা আমাকে চিন্ত। 

করিতে পার (২*)। তৎপর, দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে আমি বিষুঃ, 

জ্যোঁতিগণের মধ্যে আমি অংশুমালী হুষ্ধ্য,মক্চ্দেবতার মধ্যে আমি 

মরীচি নামক দেবতা, পররশ্শি দ্বারা দীপ্থিমান্ পদার্থের মধ্যে 
আমি উত্তরা (২১), আমি বেদের মধ্যে সাম বেদ, দেখতার মধ্যে 
ইন্জ, 'ইন্জিদ্ের মধ্যে মন, ' এবং প্রাীর মধ্যে চেতন! (২২), 

আহি কুন্রগণেয় মধ্যে শঙ্কর,এবং বক্ষ রক্ষগণের মধ্যে কুবের(২৩), 
আমি খ্বগুগণের মধ্যে অগ্রি, পর্বতের মধ্যে আুমৈরু, হে 

বৃহস্পতি বলিকা' জানিবে, আমি সেনানির মধ্যে "কার্তিক, 
জলাশয়ের ' এধ্যে: সমুদ্র, (২৪) মহধিগপের মধ্যে তত, 
বাক্যের ধ্যে প্রণব (ওকার) এবং যজ্ঞের, মধ্যে ধ্যান 



' দীকা, ১, 

বন্ধ, জার শ্যাধয়ের মধ ছিযাদর। - ২৫) অরচা। বদের 
মধ্যে বআামিই অখস্, আছি দেহরির সুযেঃ. রহ, বার্ড 
মন্থ্যে,। চিত্যথ। এবহ সিদ্ধ ব্যক্তিগঞঙ্ের মধ্যে কগিকা। 

মুনদি। (২৯) অঙের মধ্যে আমাকে অসুজোষাব উ/িওজরয 
বলিয়া জানিবে। গছেেকের মধ্যে এরাবত বগিয় জানিয়ে 
এবং আমাফেই মন্কয্যের মধ্যে নরাধিপ দেহধারী 
জানিবে (২৭)। 

আমি অস্ত্রের মধ্যে 4 

সর্ব প্রানি জনন কারণ কন্দর্পও আমি। আমি অপ্পো মধ্যে 
বাক্থকি, (২৮) নাগের মধ্যে অনন্ত, এবং জঙ্গবামী দেব 
গ্শণের যধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্ধযমা। এবং নিয়যায় 

মধ্টে ধম (২৯)। দৈত্যের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ। এবং. 
কলনষীল (গননকারক ) পদার্থের বধ্যে আমি কাল, 

পণডর মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, (৩৭) পাঝন। 

পদার্থে বায়ু, শঙ্ত ধারীর মধ্যে রাম, মৎ্সোর মধ্যে হকর 

এবং জোতন্মিণীর, মধ্যে জাক্ৰী €৩১)। স্থ্টির মধ্যে আমি 
আদি, আমিই অন্ত এবং আমিই মধ্য। হে "অঞ্জু; 
আমিঃ বিদ্যার যধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং বক্র যধ্যে 

বাদ) (সম্থিচার ) (৩২) বর্ধের যধো আমি আকার, সম 

সের মধ্যে সত্ব, আমিই অক্ষয় কাজ, আমি বিশ্বমূত্খ 
বিধাতা, (৫) আছি সর্ধহর মৃত্যু, আমি ভবিষ্যত জগতের 
বীষধ স্বরূপ, আমি কীর্তি, আমি শ্রী, জামি আীগোকদিগের 
অমৃত যন্ঘ বাক্য, আমি স্বতি। আহি দেখা, আমি ভি, 

আমি ক্ষমা, (৩৪) আমি সাজের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দের 



১১৮ গীতাপ 

মত গাইজী, মালের মধ্যে অগ্রহারিপ। এবং খাত মধোঁ 
বস্ী;7৬5৫) স্ছলকাবির্ঘ ক্রিগ্বার 'যধয্যে আদি অক্ঠ" টিড়া, 
আমি তৈজগ্বীর তেজ, আমি জয় শীলের জয়, বাখসারীগ 
ব্যস, গ্রধং খলবাঁমের খল, ত৬)। বধু) বংশের মধ্যে 
আমি” কফ, কে) এবং পাওযের 'মধ্যে ' ধমগ্যয়, আম 

(ক) ভগবানের «“'আমি, এবং আমার» ইত্যাদি কথার 
যঞ্ষি স্কষণষ্কতি' পাত্র বু্ধীয় ভবে “ বৃফিবংশেষ ধধ্যে আমি 

ক? একথা: বলা সঙ্গত হয়না, কারণ কুধণতৃতিই "যি 
ভগবানের -গ্জীর্মি 'শবের  লক্ষা হত্ব তবে অর্জুন তা 
সা্ষাবততই দেখিতেছেন। তাহার নিকট" ” আমি কৃষঃ বাংলের 
মধ কষ”” এই কথ! বল। উদ্মত' 'উলঃপের ন্যাক্- হইয়া. 
পড়ে ফগতঃ প্রকৃতি গুরুযাখ্ক পরমেশ্লই 'দর্ববত্র পাজি 
আমারা; ইভ্যাদি শব্দের লক্ষ্য, ভাই যে যে স্থানে যেয়ে, 
উপরগ্চিতে, তাহার. কিছু কিছু প্রশখধ্য,.ব। পরিপূর্ণ জঙ্বর্দ্ের 
বিকাপ: জাত, আাহাই ভয্ছুদের-স্উপাসলা, সাধনের নিমিত্ত 
“আঙ্ছি' কামুক 'আমি 'আন্দুক'* এইরূপ বলির নিঙ্গেশ: করি 

তেচছেল, তম বিছলয় এই যে পির্তি, নক্ষত। চর) হর. 
প্রভৃতি সাক কিৎ, বঙ্দবিঞিৎ খরশ্থার্যের 'বিকাশ) আখ শিব, 

হঠ; বিড) বায় প্রতি উপধধিতে পক ঙ্ছর্ধোর বিকাশ, 
আছ. তখর' ককের দ্দায১বিদ্ুক, আত্মা)শিবের আম্মা. 

ও হর্মাধিরন্দংযা$ এতৎমসত্তাই ঈশ্বর হাত । থঙজার, ইহাদের 

পৃথক্ধ ১পৃধক।, আত্মা, নহে) সকবেরই: ' একমাত্র: আর 

একই-. ঈশ্বরের আয়া, কৃষ্ণ দেহের - সহিত সম্বন্ধ হইয়া ক্ষ, 



শীভা। ১১৫. 

মুনির মধ্যে ব্যাস, করিগাের মধ্যে নঞ্সিকাডার্য 0৩৭)) আমি 
শাসকের ছওস্বরূপ,১ আমি জিনীবুদিগের নীতি, আছি 

গুহোর এ মধ্যে মৌন, ' এবং জ্ঞাদধানের "আন, 16৬৮) 
হে অন্দুন!' সর্ধ ভূতের মধ্যে খাছ কিছু বীঞ্জ তৎসঈ-. 
স্তই গ্পামি তবে এরই যাহা কিছু ধলিলাম ছহাফোর্ধল শি 
সক বিশ্শষ বিশেখ ভাঁবের হারায় আমাক্ষে "উপাসনা করার 
নিথিত্ত। বাস্তবিক পক্ষে ভাল, মন্দ, উচ্চ নীচ হাহা বিচ 

আছে তৎসমস্তই আমি, অধিক কি এই 'সমত্য 'সচরাটর 
জগণ্মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমি নই (৬%)) ছে' 
পরস্প! তোমাকে কত বলিব, আমার দিধ্য 'খিউৃতির অস্ত 
নাই, হতখে এই উদদ্দশ ক্রমে কোন গ্বস বিস্তার “কিছু যার 
বলিলীম ৫৪০)) ধাহা। কিছু বিভুত্তিমৎ শ্রবং জীমখ এবং 
উর্জন্বল বন্ধ দেখিবে, (৪১) গাই আধার তেজের! অংশ 
সম্ভব বলিয়া জানিবে, অথবা, হে অর্জন! এত বহু জীগিঙ্সা 

কি হইবে সংক্ষেপে এই জান আমি এক অংশ ক্বারাশা এছ 
সমস্ত জগভই বাপিয়া রহিয়াছি (৪২)।. “অতএব “' উগংলীয়ে 
যেকোন বস্ত- লক্ষ্য করিয়া আর্ীকে উপাসনা করিতে ঈঠ্ছা 

হয় তাহাই করিবে। তাহাতেই আমার উপালন! হয় সন্দেহ 
নাই। | | 

দাশসাধ্যায় সাপ 
বি | 

বিষুদ উপাখিক্ সহিত" রাস্ব্ধ হইয়া. কিছু) ও শ্টিবাদি জাড়ভির 
সহিত সন্গন্ধ হইয়া! শিবাদি সমান গ্রহণ করেন । 



(একাদশ অধ্যায়। 

, আর্দুনী বলিলেন, সায়ার ্রতি' অন্থগ্রহ প্রকাশে ত্াপুনি 

যেয়রল, পরম ওহ অধ্যাত্্ব তত্ববিষয়িণী কথ। বলিলেন তন্বারার 

আয়ার মোহ বিদুক্িত হইয্বাছে (১)। এখন আর . একটি 

বিষয়ের নিহিত্ব আমার অত্যন্ত কুতৃহল হইয়াছে হে পন্মগলাশ 

লোচন! . স্বাপূনা হইতেই যে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও 

লয্থারি হই] থাকে তাহা আমি বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিয়াছি, 
আপনার অব্যন্ব ম্নাহাত্ব্যও গুানয়াছি, ২)। কিন্তু হে পমমে- 

শ্বর! হে. পুক্লুযোতম ! আপনি আপনার “নিজের অবস্থার 

বিষয় যেরূপ বলিলেন, সেই ঈশ্বরীয় রূপ বা এঁশিকঅবস্থাটি 
আমি একবার দেধিতে ইচ্ছা করি (৩)। হে প্রভো! “হে 
যোগেশবর !' আমাকে যদি প্রশ্বরিক রূপ সনর্শনের উপযুক্ত 

মনে করেন, তবে আপনার সেই অব্যয়রূপে একবার আম্বাকে. 

দেখা দিয়! চরিতার্থ করুন (৪)। 
'শীতগদান্ বলিলেন, হে পার্থ! তুমি এশিকরপ সন্ধর্পনের 

অধিকারী), জতএব আমি তোমার অভিলাষ পুর্ণ করিতেছি, 

আমার যে নানাগ্রকার, নানাবর্ণ, নানাআকাতি বিশিই শত 

সহ্ত্র দিব্য রূপ আছে তাহ! দর্শন করিয়া তুমি পরম তৃপ্তি লাভ 

কর (৫)। হেভারত| এই দেখ দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বন্ছু+ 

একাদশ রুত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। উনপঞ্চাশৎ মকুদগণ এবং 

আরও নানাগ্রকার জাশ্চ্ধ্য ঘটনা ধাহা তুমি কখন দেখ নাই 

তেছে (৬) অধিক কি,হে গুড়াকেশ! এই নিখিল সচরাচর 
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জগৎ যে একমাত্র আবার দেহে অবস্থিতি করিতেছে অঙ্গ 
তাহা সন্র্শন কর, ইহা ব্যতীত আর বদি কিছু দেখিতে ইচ্ছা: 
কর ভীহাও দেখিতে পাইবে ()। কিন্ত এই চর্ চক্ষুয় সবার 

পরশ্বরিক রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, অতএব আমি 

তোমাকে দিষ্য চক্ষু প্রদান করিলাম, এই দিব্য চক্ষু দ্বার! 
আবার এশ্বরিক রূপ ও প্রভাব 'সন্বর্শন কর। 

সঞ্জয় ঘলিলেন, ছে মহারাজ ! মহা! যোগেশ্বর হরি, এইকপ 
বলিয়া পরে গ্রীমান্ অজ্ঞুনকে, সেই পন্গম, এদিক ছান্কৃতি 
সদর্শন করাইলেন (১১)। সেই অভভুত আকৃতিতে অসংখ্য 
বন্ত, অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য দিব্যাভরণ, অসংখ্য অস্ত্র শস্্র 

পরি শোভিত দিব্য ধনু, এবং আরও কত অসংখ্য অদ্ভুত 

দৃশ্যমকল দৃষ্ট হইয়াছিল (১*)। তথন দিব্য মাল্য, দিবা 

অস্থর, এবং দিব্য গন্ধের অঙ্গুলেপনাদি স্থাক়। সেই অদ্ভুত 

আকৃতির খোসা বর্ধন হইয়াছিল, সে দেহ জর্বাশ্তর্যযময়, 

তাছ। অনন্ত, তাহা বিশ্বের যোনিম্বরূপ, এবং অতুল প্রত! 
সম্পল্ন (১১) অধিক কি বলিব ঠিক এক সমহ্েই যি 

সহত্র যার্তগডের জ্যোতি গণ মণ্ডলে সমুখিত হয়, তবে 

বোধ হম্থ সেই এশিক আকৃতির জ্যোঁতির সমতা গ্রহণ 
করিতে পারে (১২)। পাওুতনয় অঞ্জু তখন, সেই দেব 

দেবের দেহে এই আনস্ত জগংকে যথাবিভাগে অবস্থিত 
দেখিক্তাছিলেন (১৩)। এইরূপ অন্কূত আকৃতি দেখিয়া, ধনঞজয় 

অত্যন্ত বিম্মক়্াবি্ট ও লোমাঞ্চিত! কলেররে সেই দেবকে . 

নত শিরে প্রণাম পূর্বাক কৃতাঞ্জলি হইয়া! এইকপ বলিতে 
লাগিলেন (১৪)। ” 



১১৮ শীত 

পজঙ্ছুন-..বলিলেন) হে দেব! আমি গ্রথন 'অতি অন্ত 

ঘন অবলোকন করিতেছি, আপনার দেহের মধ্য আমি 
সমস্ত দেক্ষগণ স্গর্পন করিতেছি, এবং এই স্থাবর জম 
সমহ্যাই, দেখিতেছি আপনার দেহ মধ্যে কমলাসন ব্রহ্মা, 

রুদ্র) জঙ্গপ্ত বি মণ্ডল, বং বাকি প্রভৃতি গ্িখ্য 

উরগগণপ সন্দর্শন করিতেছি-হে-বিগ্বরাপ ' আমি আপনাকে 
সহশ্র জহম্্র বানু, সহ্ত্র সহত্র উর, সহত্র সহত্র বদ) সহজ 
সহজ নেত্রযুন্ধ« আকাতি বিশিষ্ট দেখিতেছি, আমি সফল 

দিকেই- - আপনার অনপ্ত অবস্থা দেখিতেছি, হে তিশ্ষেশ্বর ! 
আমি জাপনার অরদি, মধ্য, বা অস্ত কিছুই দেখিতে পাই 

না (১৯)। অভ কিনীটধারী, গদ্দাধারী এবং চক্রধারী, 

এবং ' সর্বক্তোদীপ্িমস্ত তেজোরাশি ম্বরূপে দেখিতেছি, 

হে বাছ্ছদেব! আপনার, প্রদীপ্ত বহিও প্রদীপ্ত মার্তগডের 

ন্যায় হ্ষপ্রতমন্ব জ্যোতি ইতত্ততঃ বিকীর্ণ হইতেন্ছ, এজন্য 
অতি" কষ্টে আমি আপনাকে দৃষ্টি করিতে পারি (১৭)। 

এখন্ন' আর্দি' বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি কে আপনিই জেই' 
অক্ষর: স্বরূপ, আপনি পরষ বেছিতব্য ( প্রমাত্ব। ) বন্ত, আপ- 
নিই, বিশ্বের চরম আশ্রয় স্থান, আপনি অব্যয়, জাপনি 
সনাতন পুষঙ্জ্ষ, আ্বাপনিই. সনাতন ধর্মের রক্ষক, (১৮)। আপ- 
নার "দি, অস্ত ও মধ্য আমি কিছুই, দ্েখিতেছি না, আষি 
আপন্নরে অনন্ত বার্ঘ্যমম্পর ও. জনস্ত ৰাহু, দেখিডেছি,চন 
এবং হুধ্েকে আপনার নেত্র স্বরূপে দেরিতেছি, 'আপদার 

মুখ মঞ্ডলে 'প্রদীগ্ড হুতাশন জিতেছে, আপনি নিজের . 
তেজোমালীর দ্বারা এই অন্ত বিশ্বকে সত্তাপত ককিতে- 
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ছেন (১৯)। আহি এই পৃথিবী এবং স্বপ্নরের মধ্যে হতটং 

দেকতে পাই .তত্সম্তই আপনাঘার। গরির্যগ্ত, দ্েছিতেছি। 
দশদিক ও-আপুনার দ্বারা পবা ভাবে, জব্শ্ছি তি বান্টি... 

তেছে, হে:সহাত্বন ! আমার বোধ হইতেছে ?য়ে-আদলার 
এই উগ্রভর্, অন্ুতরূপ জন্দর্শন করিষ! ভ্রিলোকস্থ প্রাধীগণ-যেন 

ভীত ভাবে, অরস্থিন্তি করিভিতছে €২৭)। কারখ স্বামি দেখছি 

তেছি। যে এই. সকল জীন্বাদি দেহ্ধারী হুয়বীরঞণ জেদ 

আপনার ষঞ্ধো প্রবেশ কত্ধিতেছেন, আবার ৫কহ'কেছ বেদ ভীত 

হইয়। . কৃতাঞজলিতাবে আপনাকে স্তব করিতোছে। আবার 
বশিষ্টাদি মহর়্িগগ €ষন স্বস্তি 'বাক্য বলিয়া! অতি স্থবিস্তীর্ণ স্যতির . 

সহিত আপনাতরু সন্দ্শন কিতেছেন ; দ্বার .এই রুন্গণ 
মা্িত্যর্ণ, বনুপ্প, সাধ্যগণ বিশ্ব দেবগণ, অশ্ষিন্বীক্ুষার স্ব; 

মরুদগণ* উদ্মপা প্রস্থৃতি পিতৃগণ, এন্র্বগণ, যক্ষগণ 
হৃরগণ,, এবং সিদ্গণ, ইস্থারা দকলেই বিস্মিত, হইক্ 
আপনাকে সন্দর্শন করিতেছেন (২২), হে মঙ্থীবাহে! ! 

আপনার এই, অসজ্থ্য বন্ধু, অসঙ্য নেত্র, অর্দজ্য ঝছ, 

অসঙ্্য উর, অসঙ্ঘ পাদ, অমঙ্ঘ্য উদর. এবং ব্দসঞ্থ্য..দং্ী। 
দ্বার! জ্বতীব ভয়াবহ জ্ঞাকৃতি সন্দর্শন করিয়! সমন্ত নর 

যেন দ্বীত হুইয়াছেন, আমারও অত্যন্ত ত্রাস হইস্বান্থে€ ২৩), 
হে বিষ্কো! আগনার এই, অনেক রর্ণ বিশিষ্ট) আয়তমুগ্খ) 

প্রদীন্ত বিশাল নয়ন বিশিষ্ট অতি 'তেলস্বী গগবম্পঙ্শী। 

আকুতি দেখিয়া আমার অন্তরাক্্ বিচলিত হইয়াছে, এএন 
আমি ধারণা রানি শুন্য হইয়্! পড়িন্বাছি (২৪) আপনার 

এই প্রলয়াহি মর্নিভ ভীষন দংষ্াবিশিত অগ্ধয মুখ সবল, 
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দেখিয়া জামি দিকৃছার! হইগাছি, কিছুমার সুখ লা করিতে 

পার্িতেছি না। হে দেবেশ! হে জগরিবাস ! আপনি শ্রষন্ন 

হউন, আমি দেখিতেছি সমস্ত বান্ধবগণের সহিত এই নুইঘ্যা- 
ধনাদি ঘ্তরাহ্ই পূত্রগণ এবং ভীম্ব, ভ্রোণ, কর্ণ, এবং আমাগিগের 

প্রধান প্রধান যোল্ধাগণ (২৬) আপনার দংস্ীকরাল অতি 

তয়াবহ বক্ত,সমূহের মধ্যে যেন ক্রতবেগে প্রবেশ করিতেছে, 

কেহঘা' আপনার দশন মধ্যে বিলগ্ন হইয়া! দশন মিম্পেষণ 
দ্বারা বিচুর্ণিত মন্তক হইয়া যাইতেছে (২৭ )। নদীসমূহের 
শ্রোত যেমন সমুদ্রাতিমুখে বিক্রন্ত হয়, সেইরূপ এরই ইতম্বত 
দৃ্ঘান বীর সকল আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে । (২৮ ), 

পড়গ্ষপাল যেমন আপন বিনাশের নিমিস্ত জলভ্ভ অগ্রি মধ্যে 

সযেগে প্রবেশ করে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত লোকগুলিও 
তেমন আত্ম বিনাশের মিমিত্ত আপনার মুখ মধ্যে সবেগে 
প্রঘেশ করিতেছে (২৯) । (হে ভগবন্ । হে বিষে!) 

আপনি প্রদীপ্ত মুখসমূছের দ্বারায বারম্বার গ্রাস করত অব- 

লেহন ফর়িভেছেন। আপনার অত্যুগ্র প্রভারাশি তেজের 

স্বারার় সমন্ত জগতকে আপুরিত করি সত্তপ্ত করিতেছে (৩০), 

ছেদেঘবর ! এই উগ্ররূপধারী আপনি কে, তাহা আমাকে 
বলুন, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসর হউন, আমি 
আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার ক্রিম্না ব! প্রবৃতি 

কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না (৩১ ), 

ভগবান কহিলেন, এই আমার লোকক্ষম্বকারক উ্গীপ্ত 

কাণ মূর্তি দেখিতেছ, এই মূর্তি দ্বারার আমি সমস্তকে আত্মসাৎ 
করিতে উদ্যত হইরাছি এই নৈন্য সামন্ত মধো তুমি ব্যক্তীত 
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আর যে কেহ উপস্থিত আছে ইহার! কেহই থাকিবে না (৩২), 
অতএব তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তত হও, প্রবল শব্রদিখকে 
জয় করিষ্বা অতুল কীর্তি লা কর, এবং সনৃদ্ধি সম্পর় রাজ্য 
উপভোগ কর, ইহার! সকলে পূর্বেই আম! দ্বারায় নিহত 

হইয়াছে জানিবে, হে সবাসাচিন! তুমি কেবল এইক্ষণে 

উহার নিমিত্তমাত্র হও (৩৩) ) 

হে পার্থ, পূর্বেই আম! কর্তৃক নিহত, দ্রোণ, ক, ক, 
জন্বদ্রথ, এবং অন্য অন্য বীরগণকে তুমি এক্ষণে যুদ্ধ করিয়া 

জয় কর, তুমি নিশ্চয়ই শঞ্ুদিগকে জয় করিতে পারিবে, এবং 
তুমি যখন স্মুচক্ষে দেখিতে পাইলে যে, ইন্ারা সকলই কাল- 

কবলে প্রবেশ করিতেছে, তখন ইহাদের নিমিত্ত তোমার 

অন্ৃতার্প করা নিতান্ত নিম্প্রয়োজন (৩৪ )। 
সপ্রয বলিলেন,_-হে মহারাজ! কেশবের এরূপ ৰাক্য 

শ্রবধ করিয়া ধনঞঁয় বিকম্পমান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃঞ্চকে 

নমস্কার পূর্বক ও ভীত-_ভীতভাবে প্রণত হইয়া গদগ্দ ছরে 
পুনর্বধার বলিতে লুগিলেন (৩৫): 

অঞ্ছুন বলিলেন,--হে লষাকেশ! তোমার মাহাত্ম্য শ্রবণ 

দ্বারায় যে জগদ্বাসীগণ অত্যস্ত হয লাভ করে, এবং তোমার 

প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়, রক্ষণ ভীত হুইয়! চারিদিগে 

'পল'য়ন করে, এবং কপিলাদি স্দ্ধগণ যে তোমার প্রণাম 

কর্বে তাহ! উপযুক্ক বটে (৩৬)। 

হে মহাগ্ষন! হে অনস্ত! হেদেবেশ! হে দগরিবাস। 

ভূমি যখন সদমতের অতীত, অক্ষয় ( পরমাত্ব!) স্বরূপ (৩৭), 

এবং ব্রক্ষার আদি কর্তা পরম গু, তখন কেনইব! &তোমনাকে 
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প্রগাম করিবে না, তুমি আদি দেব, তুমি সেই পুরাতন পুক্রষ, 
তুমি এই বিশের পরম আশ্রয় স্বরূপ, তুমি দ্রষ্টী, ভূমি সেই 

£জ্ঞাতব্য পরম ধন, হে অনন্তরূপ! তোমা দ্রারায়ই এই এর্বশ্ব 

বস্তুত হইয়াছে (৩৮) তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্রি, তুমি 

বরুণ, তুমি শশাঙ্ক, তুমি কশ্ঠপাদি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মার 

পিতা, তোমাকে সহজ বার নমস্বার, তোমাকে পুনর্নমস্কার, 
ভুয়ো ভূয়ো নমস্কার (৩৯ ), হে প্রভো তোমার আগ্রে নমস্কার, 

তোমার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, হে 

অর্ধন্বরূপ! তোমার সকলদিগেই নমস্কার, হে অনস্ত বীর্য ! 

তুমি অমিত বিক্রম, ভুমি সর্পাকারে রঙ্ছুর হ্যায়, অভিন্ন ভাবে 

এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, এই জন্তই ত্মি 
অর্ধ স্বরূপ (৪০ )। 

হে পরম পুরুষ! আমি আপনার এই মহিমা জানিতে পারি 

নাই, তাই আপনাকে বয়স্ত মনে করিয়া অনবধানতা নিবন্ধন 
অথবা” প্রণয়ভরে তুচ্ছ তাচ্ছীল্যভালে, আপনাকে হে রুষ্ণ! 
হে যাদব! *হ সথে! ইত্যাদি বলিয়াছি (৪১, এবং আরও 
কত সময বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনাদি কালে আপনার 

অন্থপশ্থিতি কালে উপহাসচ্ছলে আপনাকে অসৎকার করিয়াছি, 
এবং প্রত্যক্ষেও অগ্রমেয় স্বরূপ আপনাকে কত অন্ুপযুক্ষ 

ব্যবহার করিক্াছি, হে অচুযুত ! আমি ততমমস্তের ক্ষম। প্রার্থনা 
করি (৪২)। হে অপ্রতিম প্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের' 

পিতা, ; তুমিই জগতে  গুক, তুমিই পুজ্য, তুমিই শ্রেষ্ঠ, এই 

লোকত্রয়ে তোমার সমান মহ্যাশালী কেহই জাই, অধিক 

(তো সম্ভৰেই না(৪৬)। অতএব আমি অবনত হইয়। 
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একমাত্র পুজ্য ও ঈশ্বর স্বরূপ আপনাকে প্রসর় হওয়ায় প্রার্থনা 
করি, হেদেব! পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ ক্ষম। করেন, 

সথা* যেরূপ মথার অপরাধ ক্ষমা করেন, প্রিন্ব ব্যক্তি ঘেরূপ 

প্রিয় ব্যক্তির অপরাধ ক্ষম! করিয়৷ থাকেন, সেইন্ধপ অ পনিও 

আমার অপরাধ ক্ষমা করুন (89) হে দেবশ! আমি 

আপনার এই শণৃষ্টপূর্ব রূপ সন্দর্শন করিয়া পন পরিতোষ 

লাভ করিতেছি সত্য, াকম্ঘ আমার মুন অত্যন্ত ভয় বিহ্বপ 

হইয়। বিচলিত হইয়াছে, হে জগনবান! আপনি প্রসন্ন হউন, 

আপাঁন পুরর্ধার সেই সৌম্যরূপ সব্দর্শন করান (৪৫), 
হে শিশ্বমুর্রে! আমি আপনার সেই শখ্খচক্র, গদাপদ্বধারী 

কিরীট শোভিত মত দেখিতে ইচ্ছা করি, হে সহস্্রাে। ! 

আপর্নি সেই চড়ভূ'জ কূপের দ্বারাই আমাকে দর্শন দিন (৪৬)। 
ভগবান্ বাললেন,_হে অক্ছুন! আমি তোমা প্রাত প্রসন্ন 

হইয়া আমা এখব্য সানখ্যাধান এই তেলোমর। অন্ত, অন্য ও 

বিশ্বময় পরুন দর্ণন কব্বাইলাম,-:বপপ তুম ভিশন ,আর 

সংসারী শোকেরমপ্যে কেহই কখনও দেখত পান*নাই $৭)। 
হে কুক্-পরবীর! এই পুথিবীলোকে কতজনে কতপ্রকার 

বেদাধায়ন, যদ্রশিক্ষ।। দান, আগ্পহোরাপিক্রয়া, এবৎ উগ্র- 
তপস্তাদি কারয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তন্দদারা কেহই 

* আমার এইরূপ বে।ধতে পান নাই) কেবপ তুমিই দেখিতে 

পাইলে ৪৮)। হে ধনক্য়। এই আম জামার ভয়াবহ আক্কৃতি 

প্রতিমংহার করিনান, হুশি চিন্তচাঞ্ম্য এবং মোহ পরিত্যাগ 

কর, এখন বিগতভয় এবং প্রণন্লচিত্ত হইয়া পুনর্জার আমার 
দেই সৌযারূপ সদর্শন হর (৪৯) 
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সঞ্জয় বলিলেন, মহাত্মা বাসুদেব, অজ্ঞুনকে এইরূপ 
বলিয়া, পুনর্ধবার পূর্বরূপ সন্গর্শন করাইলেন, এবং তাদৃশ 

সৌম্যবপু হইয়া, ভীত অর্জুনকে সান্তনা করিলেন (৫০)। * 
অজ্জুন বলিলেন, -হে জনার্দম ! তোমার এই সৌম্য মান্ৃষ- 

রূপ দেখিয়া আমি যেন এখন পুনর্জন্মলাভ করিলাম, আমি 

চেভনালাভ করিয়া! প্রকৃতিস্থ হইলাম (৫১ )। 
ভগবান্ বলিলেদ, হে ধনপ্রয় ! তুমি আমার বে ছূর্দর্শ রূপ 

সদর্শন করিলে, দেবগণও সর্বদা এই রূপ দেপিতে 

অভিলাষ কারিয়। থাকেন (৫২)। তুমি আমার যে রূপ সন্দর্শন 

করিলে, এইরূপ কেবল চতুন্বেদাধ্যয়ন, কিম্বা চান্দ্রায়ণাদিব্রত, 
দান, কিম্বা আগ্রহোত্রাদি যজ্ঞের দারা দর্শন করিতে পারে 
ন। (৫৩)। কিন্ত হে অঙ্জুন। হে পরন্তপ! কেবলমাত্র 
অনন্য তক্তিথাারা অর্থাৎ থে ভাক্ততে আমাকে (পরমাত্বাকে ) 

জীবায্র। হইতে অভিন্নভাবে দেখিতে পায়--জীবপরমের ধক্য 

জ্ঞান হয, সেই ভান্তদারাহই আমাকে ততঃ জানিতে পারে, 

প্রত্যক্ষ করিতে পা*র, এবং অনাতেই নিবিষ্ট,বা বিলীন হইতে 
পায়ে (৫৪)। হে পাণ্ডব! যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ 

পূর্বক .একমাত্র ঈশ্বরার্৫থে ই কন্মানুষ্ঠান করেন, বিনি সমস্ত 

আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ঈশ্বরেতেই আসক্ত হয়েন, 

যিনি মৎপরম অর্থাৎ ঈশ্বরেতেই আত্মসমর্পণ করেন, যিনি 

সর্বভৃতে নির্কৈর, তিনিই আমাকে (আত্মাকে ) প্রাপ্ত হইতে 
পারেন (৫৫)। 0 

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 



বার্দশ অধ্যায় ! 

অন্ভুন বাণলেন,__এখন অন্ুগ্রহ পূর্বক আর একটি সংশগ্নের 
নি্াকরণ করুণ) ধীহার এইরূপ (ৃক্ব শ্লোকোক্ত মতে) 

কন্মবোগ-তৎ্পর হইয়া পৰম ভক্তি সহকারে আপনার এই 
বিশ্বরূপ আকৃতর উপাসনা করেন, তীাহারাই অধিক যোগ- 

তন্ত্ববিৎ, কিম্বা বাহারা 1ন্তা, শুদ্ধ, নূদ্ধ মুক্ত স্বভাব অবি- 

নামী, এবং ৰাক্যমনের অগোচর পরমাস্্রতে সমাধি করিতে 

পারেন তাহারাই আধিক যোগতব্ববিৎ্ 8€১)। 

ভগবান বলিলেন, বাঙারা পরমাস্বায় প্রকৃতন্বর্ূপে 

শ্পমাগ্ি কারে পারেন তাহাদের ব্য পরে বলতেছি, পরক্ত 

যাহার নিত্যঘুক্ত হইয়। আমার এই বিশ্বরূপে, ' মনোনিবেশ 

পুর্নক উপাপনা করিত পরেশ, ভতাহাপধিগকেও আমি যোগী- 

শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি (২)। আর ধাহারা আমার সেই, 
সর্বেক্তিযত। ও মনোবুদ্ধর আখযন স্রতরাং অনির্দেশ্ত এবৎ 

অচিস্ত্য, সর্ধবশিপক, প্রকৃতি মধ্যবর্তী, অচল ও নিত্য-য়- 
ব্যয় রহিত পরমাস্্রাবস্থায় সবাধি কারতে পাবেন ত), এবং 

সমস্ত ইত্দিরও মন প্রন্থতিকে প্রত্যাহার পূর্বক একমাত্র 
পয়মাত্মাকেই সর্ধত্র সমভাবে সন্দর্শন করেন অথবা গু 
টুঃধািকে লমভাবে সনর্শন করেন, ভাহারাতো ' যোগিস্রেক্ঠই 
টন, কিন্তু সেই সর্ধপ্রাধীহিতদত মহাত্রাগণ . আমাতে 

(পরমাত্বাতে) মিলাইরা গিয় নির্বাণ পদই প্রাণ্ত হইয়া 
ধান (8)| ৪ 

কিন্ত দাহার! অব্যকাসিকঠেতা অর্থাং নিত্য. 
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গ্তাব পরমাত্বাভে সমাধি করিয়| থাকেন, তাহাদের 

অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে, কারণ গ্রানীদিগের পক্ষে দেহা- 

ভিমান (দেহ ইত্ত্িক্। মন, বুদ্ধি, ও প্রকৃতি প্রভৃতিতে বে 
সর্বদ] “অহং-আমি” বলিয়া ধারণ। আছে, তাহা) পরিত্যাগ 
পূর্বক কেবল মাত্র চিৎম্বরূপ পরমাত্বাতেই “অহংভাব ৰা 

আমিত্ব” জ্ঞান করিয়া পরষাস্বায় মিসিয়। যাওয়। নিতান্ত 

ছুঃখসাধ্য ব্যাপার (৫)। 

যাহারা সর্ধকর্দম পরিত্য।গ পূর্বক নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব 

চিন্নাত্রত্বরূপ পরমায্বাতে সমাধি করেন, তাহাদের কি অবস্থায় 

অবস্থিতি হয় তাহা! পরে বলিব, কিন্তু ধাহার বিশ্বরূপ রূপে 
আমাকে চিন্তা করেন তাহাদের কথ! শুন,-্বাহার। সমস্ত 

কম্মফল আমাতে সমর্পণ পূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্ত 
যোগের দ্বারা কেবল বিশরূ:পর ধ্যান কিয়া আমার উপাসনা 
করেন (৬) ছে পার্থ! সেই বিশ্বরূপে নিবেশিত চেতা 

মহাশ্বাদিগকে। আমি অচির কাল মধ্যেই মৃত্যুময় সংসার- 
সাগর হইতে সমুদ্ধরণ করিয়। থাকি (৭)।  « 

অতএব তুমিও আমার এই বিশ্বরূপেই মন সমাহিত 
কয়। এই হিম্বরপে বুদ্ধি মিথেশিত কর, তাহ! হইলে 
নিশ্টয়ই মৃত্যুর পর আমদাতে অতিন্ন ভাবে অথস্থিতি করিতে 
পারিবে অথবা হে ধনঞয়! হ্দি চিত্ত স্থির করিয়া আমার 
এই বিশ্বরূপে একবারে সমাধান করিতে না পার, তবে যে. 
কৌন বিষগ়্েতে চিত্ত স্থাপন পূর্বক একাগ্রতা জত্যাস 

ধরি পরে আমীর ,এই বিশ্বরপে সমাধি করিনা 
জাহাক়ে পালি! ছা (8) হদি এটুকণে এভাএ্রভাতাােও 
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অসমর্থ হও, তবে আমার (ঈশ্বরের) উদ্দেশে নানাবিধ 
কর্মানুষ্ঠান কর, তাহা হইলেও ক্রমে দিদ্ধি লাভ করিতে 
পারিবে *৩১*)। যদি তাহাতেও অসমর্থ হও তবে আমাতে 

কন্ম সমর্পন পূর্বক: সংযতাত্বা হইয়! নিজে সমস্ত . বর্ছের 
ফল তাঞ্গ কর, (১১) তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে 

কারণ অধিবৈকপূর্ধক একাগ্রপ্তাভ্যাস অপেক্ষায় কেবলা জঞানও 
প্রসম্ত, কেবল মাত্র জ্ঞান অপেক্ষার ধ্যান প্রসস্ত, ধ্যান 
অপেক্ষায় কর্মফল পরিত্যাগ প্রসন্ত, কারণ বর্শফল ত্যাগের 

পর শাস্তি লাভ করিতে পারে (১২)। এখন আত্মা হইতে 
অভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া আমাতে, (পরমাত্বাতে ) কিরূপ 

ভাবে সমাধি করিলে কি হয় তাহা বলিতেছি। যিনি 

সর্ব প্রাণীর অস্েষ্টা যিনি মর্ধভূতে মৌত্রী, স্থাপন 

করিয়াছেন, যিনি দুখী জনে করুণা স্পন্ন, বিনি দেই, 

ধন, ও স্ত্রী পুত্রাদিতে সম্পূর্ণ রূপে মমত। বিরহিত, যিনি 

সর্বত্র অহঙ্গার শুন্য, বিনি ক্ষমাশীল, যিনি দুখ 

বা ছঃখের দ্বার। ব্রিচলিত হয়েন না, (১৩) যিনি? অর্ধ! 

সৃষ্ট যিনি সমাহিত চিত্ত, ও সংযত মনস্ক, যিনি 
আত্মাননতির পক্ষে দৃঢ়তর অধ্যবশায় সম্পন্ন বিনি শ্বরেতে) 
মনবুদ্ধির সমর্পণ করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্তই আমার প্রিয় 6১৪)। 
বহি হইন্চে কোন প্রাণী কোন প্রকার সম্তাপ প্রাপ্ত হয় না) 

যির্নি অন্য হইতেও কোন প্রকার সন্তাপ গ্রাপ্ত হয়েন না 
যিনি ক্রোধ ভর, ও উদ্বেগের দ্বারা অপূর্ণ বিমুক্ত। তিনি 

আমার প্রিয়, (১৫) যিনি দেহ ও ইত্রিয়ের কোন প্রকার 

বিষয়ের (কচু প্রত্যাশী মহেম। ধিমি শৌচ সম্প। দিমি পক্ষ 
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যিনি নিরপেক্ষচেতা, যিনি বিগতব্যথ, ঘিনি 'ইহকাল ও 

পরকালের ফলভোগ প্রত্যাশায় কর্মানুষ্ঠান করেন না৷ কেরল 

না্ষম ভাবেই বিহিত কর্থের অনুষ্ঠান করেন) ঈদৃশ ভক্ত 
আমার প্রিয়, (১৬) * যিনি আনন্দজনক বিষয়লাতে সন্ত 

হয়েন না, ছুঃখহেতুতেও বিছেষ করেন না, যাহার আকাজ্ণ 
নাই, হতৰাং যিনি পুন্য ও পাপ পরিশুন্য, ঈদৃশ ভক্ত 

আমার প্রিয়। (১৭) যিনি শত্রু মিত্র মান, অপমান, 
সুখ, ও দুঃখে সমদশী, বিনি সর্বশক্তি বিবজ্জিত, (১৮) 

যিনি নিন্দা ও স্ততি দ্বাবা বিচগিত হয়েন না) যিনি 

সংযভবাক্ এবং কেবল মাত্র শরীর স্থিতির নিমিত্ত 

যাহা কিছু ল্য হয় তাহাতেই সন্ত থাকেন, ধিনি' 

সর্বদা এক স্থানে বসতি করেন না, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। 
(১৯) যাহারা মত্পরায়ণ (ঈশ্বর পরায়ণ) শাদ্ধীসম্পন্ন শুক্তি- 

যুক্ত হইয়। আমার কথিত এই ধর্শীমৃতের উপাসন। করেন 

তাহার আমান্ন অতীব প্রির । ২০ । 

দ্বাদশ অধায় সমাপ্র। 

১ ইহা সাত্বিক ভক্তির লক্ষণ। 



নয়োদশ অধ্যায় । 

ভগবান্ বলিলেন,_-হে কৌস্তেয়! এই যে মন, ইঞ্জিয় ও 
প্রাণাদিশক্তির সহিত দেহটা দেখিতেছ--ইহাঁকে ." ক্ষেত্র » 

বলে, আর ধাহারা এই প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরে থাকিয় 
দেহ ও দেহমধ্যবত্ত সমস্ততন্ব সর্বদা 'অন্গভব করিতেছেন, 
তাহার! প্রত্যেকেই এক একাট ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা ক্ষেত্র ও ক্ধোত্রজ্ঞ 
তত্ববিদ্গণ বলিরা থাকেন (১১1 মার যিনি এই সমস্ত ক্ষেত্র 

জ্ঞের সমষ্টিন্বরূপে তরঙ্গ অবধি স্থাবর পর্যন্ত নিখিল ক্ষেত্রেতে 

একভাবে অবন্থিতি টচিনািত এবং বক্দীদি স্থাবর পধ্যত্ত 

সমস্তৎ দেহ ও দেহাভ্যন্থরবন্তা তত্র অগুভব করিতেছেন, 

তীহাকেই ঈপ্কর বলিয়! জানতে হহবে, হে ন্ভারত! এই 
ক্ষেত্র,আর এই ছুইপ্রকার গেঅজের যে জ্ঞান অর্থাৎ অন্তরো 

অশ্পরে অনুভব), তাহাই সম্যক্জ্ঞান বা তত্বজ্ঞান, ইহাই 

আমার মত (২)। ঙ 

এই নে ক্ষেত্রের কথা বলিগান, কহ] বাঁদুশ লক্ষণবিশিষ্ট)এবং, 
বে যে কার্ধারূপে, বাহ! ₹ইতে উতৎ্পণ হয়, আর তাহা হইতেও 
যাহার উত্পন্তি হইন! থাকে, তাহ! সত্ক্ষেপে বলিতেছি 

শুন, মার, “সং ক্ষেত্রজ্ঞও বাশ শক্তিসম্পন্ন তাঁহাও নজেক্েপে 

রললিব, (৩) নাছ! ব্রহ্গতত্ব প্রকাশক বাক্যাবশীবিশিষ্ট খগাদি 
বেদ ও, উপনিষদাদিদ্বারা এবং অসংশয়িত যুক্তিসুক্ত বাক্যের 
দ্বারা, বশিষ্ঠাদি মহ্র্ষিগণও বলিরাছেন ৫)। 

তম্মাত্রস্বরূপ হৃশ্ম পঞ্চ মন্্রাভৃত, অর্থাৎ অতি স্প্ ক্ষিতি, 
জল, তেজ, বাবু ও আকাশ, এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি, এবং গ্রীকৃতি বা 
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মায়া, আর একাদশ ইজ্জিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ। শব্দ, ইচ্ছা, 

দ্বেষ, ম্থখ, হুঃখ, চেতনা, ধৃন্তি, এবং ইহাদের সমন্িশ্বরূপ 
আত্মার দেহ, ইহারা সকলেই আত্মার অগ্ুভবগোচর পবার্থ, এই 
জন্ত এতৎসমস্তকেই “ক্ষেত্র” বলিতে পার যায়, এই পদার্থ গুলির 
মধ্যে যে বাহার বিকার, যাহা হইতে যাহা সমুদ্ভূত হইয়াছে, 

তাহাও' এতদ্দারাই সজ্কেপে প্রতিপন্ন করা হইল। অর্থাৎ 

প্রমাত্বা হইতে মায়! বা প্রক্কতির বিকাশ, প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি 
বা অধ্যবসায় বা মহত্তত্বের বিকাশ, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কারের 

বিকাশ, অহঙ্কার হইতে মন, চক্ষুরাদি দশবিধ ইন্দিন, এবং 
পম পঞ্চ মহাতৃত (পঞ্চতন্মাত্র ) সমূতপন্ন হয়, হুক্্তৃত হইতে 
এই রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব, এবং স্থলমহাভুতের বিকাশ হয়, 
কআবার তাহা হইতেই এই স্থুলদেহের বিকাশ এবং এ বুদধযাদধি 
হইতেই, ইচ্ছু। স্বেষ, সুখ, ছুঃখ, চেতন! ও ধ্বৃতি প্রভৃতির বিকাশ 

হইয়া থাকে ইহ! গ্রতিপাদন করা হইজ (৬)। এখন জ্ঞান 
কাহ্বকে বলে তাহা শুন,_অমানিত্ব, অদাতিত্ব, অহিংস, ক্ষমা, 

সরলতা, আঁচাধ্যোপাসনা, শৌচ, স্থিরতা, ইীবত্য়নিগ্রহ,.মনো- 
নিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, 'নহস্কার এবং এই সংসারেতে জন্ম, 
মৃত্যু, (জরা, ব্যাধি ও ছুঃখাদি দোষ দর্শন করা, ৮৮) পুত্র দার, 
এবং গৃহাদিবিষয়ে অনাসক্তি) অনভিঘঙ্গ, ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট. 
ঘটন1 উপস্থিত হুইলে তাহাতে সব্বদী। সমজ্ঞান, (৯) জীবাত্বার 
অতিরভাবে সদর্শন করিয়া আমাতে (ঈশ্বরেতে ) অব্যতি- 

'চারিণীভক্তি, নির্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, (১০) নিত্য 

অধ্যাত্বজ্ঞানসেব। এব্ং নিত্যানিত্য বন্ত বিবেক ও জীবাস্বা 

,গর্মাত্মায় অভেদজ্ঞান, এতৎসমস্তকেই '« জ্ঞান ” 
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রা থাকে, আর যাহ ইহার বিপরীত তাহার না 

“ অজ্ঞান ৮ ১১১)। 

এখন, যাহা জানিতে পারিলে অমৃত (মোক্ষ) লাভ করিতে 

পারে সেই একমাত্র বিজ্ঞেয় অনাদিমৎ পরক্রহ্ম পদ্ার্থটি কিরণ 
ভাহা বিশেষূপে বলিতেছি,--তিনি, ইজিয় এবং যনোগোটির 

ফেকোন প্রকার সৎ বা অসৎ পদার্থ আছে তাহার কিছুই 
নহেন (১২), ইহাই তাহার প্রন্কত শবরপের লক্ষণ। কিন্তু 

ইহা দ্বারা, বোঁধ হয় তুমি কিছুই বুঝিতে পারিলে ন! ; গ্মতত্ধ 

তটস্থ লক্ষণের দ্বারা (ক) তাহার বর্ণনা করা ধাইতেছ্ছে 
তাহা হইলে অনেকটা বুঝিতে পারিবে। 

(ক) প্রত্যেক বস্তই ছুই প্রকার লক্ষণের দাবনা বুর বাইড়ে 
পারে,_-এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটন্থ লক্ষণ । কোন কার 
অর্থ বুঝাইতে গিয়া, যে বিশেষণটি বলিলে বিশেষ কিছু মর 
না বুঝিয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্বের 

কথার দ্বারাও খীহা। বুঝিয়াছিলাঁম, পরের কথার ছারাও ঠিক. 
তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ বলেঃ যেমাদ 

কলস এবং কুস্ত ; এখানে কুস্ত, কলসের ত্বরূপ লক্ষণ বিশেষদ 
হইল,আবার কলসও কুস্তের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে ; 
কারণ, এখানে কুন্ত শব্দের ছারা কলসের, কিছ্বা কলম শয়ের 

দ্বারা কুত্তের, বিশেষ কিছু মর্শহি বুঝা যায় না। কুত্ত বলি, 
যেরূপ যেক্ধপ বুঝা যায় কলস বলিলেও সেইরূপই বুঝ! বা 
বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় ন!, অথবা আর একটি ৃ ষ্টা রর 
_ কেহ আপনাকে লিজ্ঞাস।ক|রল যে “কাক পদার্ঘট,কিরগ,, 
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এই মনুষ্য, পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি যত প্রকার প্রাণী আছে 
ইহাদের যে হস্ত, পদ, নয়ন, মস্তক, মুখ ও শ্রবণাদিই ইন্জিয়- 

গণ সচেতনভাবে আপনাপন ক্রিয়া করিতেছে, ইহার কাধুণ 

তাছা., আমি জানিতে চাই, তখন আপনি বলিলেন যে 

“ফীকট! শূন্য পদার্থ,” কিন্ত এই শৃন্ক কথাটার দ্বার ফাঁকের 
কোন মর্ম ই বুঝা গেল না, ফাঁক বলিলেও বেরূশ অর্থ বুঝ! বায়: 

শৃন্য . বলিলেও সেইরূপই বুঝা খায়। অতএব শুন্য কথাটা 

ফ'কের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপ লক্ষণের 

বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তর সাহায্যে যদি অন্য কোন 

বহ্যাকে লক্ষ্য করা থায়, তবে তাদৃশ বাকাকে তটস্ছ লক্ষণ বলে, 
ইহাও & ফাক বা শুন্যের তুষ্টান্তেই বুঝুন, ভাবুন, অংপনার' 

নিকট কেহ ফীক বা শন্য পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, 
আপনি বলিলেন, “ এই গৃহখানির অভ্যন্থরে তাকাও, যেখানে 

এই'গহুভিত্বির শেষ হইয়াছে তাগাই ফাক বা শূন্য ” এখন 
এই গৃহভিত্তির*্সাহাযো শুন্য পদার্থ ট1 পরিজ্ঞাত হুইল, অতএব 
আপনার এই কথাট তটস্থ লক্ষণ হইল । ব্রহ্মকেও এইরূপ 
ছইগ্রকীরে বুঝান যাইতে পারে “ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ,_-সত্যস্বরূপ, 
অনস্তদ্বরূপ ” ইত্যাদি বলিলে তাহার স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ 
করা! হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি 
হয় না, সেই এক বস্ত মাত্রই বুঝায়, চিৎ বলিলেও যাহ বুঝায়, 
সৎ বলিলেও ভাহীই বুঝায়, আবার ক্রক্ষ ইত্যাদি বলিলেও 
তাহাই বুবায়। আর যখন বলা যায় ঘে « তিনি কর্তা, তিনি 

হর্তা,* তিনি বিধাত! » শতখন কর্তৃত্ব, হর্ভৃত্ব, বিধাতৃত্বাদি গুণেয় 

পস্ 
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তিনি; তিনি এই দেহ ইন্িয়্াদ্দি এবং সমস্ত জগতের মধ্যে 

অনুস্যত ভাবে অবশ্থিতি করিতেছেন ॥ লৌহাদি যেমন তাপ 

সংযোগে প্রজ্জলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তোমাদিগের মন, 

বুদ্ধি, ও ইন্দরিত্বণণও তদ্দপ তীহার সহিত মাখামাখি থাকাতে 

অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে--চেতন হইতেছে--চেতন 

হইয়া নিয়মমতে আপনাপন কার্ধ্য নিষ্পপ্র করিতেছে । তিনি 
এইরূপে না থাকিলে প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দিযাদি কাষ্ঠ 
লোষ্টরাদির স্তায় অন্ভাবে থাকিত, সুতরাং নিয়মমতে বুঝিস 

শুনিয়া আপনাপন কাধ্য কবিতে পারিত না । এইবপে 

নিখিল প্রাণীর যাবতীয় হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, ও মুখাদির সহিত 

তাহার সম্বন্ধ থাকাতে, ভাহীকে সর্বপাণিপাদবিশিষ্ট, সর্ব- 
নয়ন বিশিষ্ট, সর্ব্ব মুখ বিশিষ্ট, সর্ব মস্তক বিশিষ্ট) সু্ব শ্রবণ 
[বিশিষ্ট ইত্যাদি বল*যায় এবং এইরূপেই তিনি অনন্ত পাঁণি 
পাদ, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মুখ, অনম্ভ মন্তক, এবং অনন্ত 

শ্রুতি সম্পন্ন বলিয়া! অভিহিত হইয়া! থাকেন (১৩)। 

প্রাণীগণের সমস্ত ইন্িয়াদির সহিত, ঠাহছার) তাপ ও 

সাহায্যে তাহাকে লক্ষ্য করা হুইল, অতএব ইহা! তটস্থ লক্ষণ 

বিশেষণ হইল। কারণ কর্তত্বশক্তি ও পালয়িতৃত্বাদি শক্তিগুলি 
প্রার্কত পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়, হৃতরাং 

| ধের কোন গুণ বাঁ শক্তি নভে, উহ। বঙ্গ হইতে 

অতিরিক্ত পৰা, অতিরিক্ত বা পৃথকৃ় ত কোন বস্থর সাহান্য 
লইয়া অন্য কোন বন্তর প্রকশ করিতে হইলেই তটস্থ লক্ষণ 

বিশেষণ হয় তাহা, পুবেবই বলা হইয়াছে 
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লৌহের ন্তায় সম্বন্ধ থাকাতে, যে যে ইজ্িয়ের যেযে শক্তিব 
গুণ আছে তৎসমস্তই তাহাতে (জীবাদি অবস্থায়) আরো- 
পিত হইয়] তাহাকে দর্শন স্পশনাদির কর্তা, এবং ইন্িয়াঙ্গি 
বিশিষ্ট বলিয়া, ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সর্বেজ্িয় 

বিবজ্জত।1৩নি [কছুতেই বিলিপ্ত নহেন, অথচ এতৎ সমস্ত 

ধারণ করিয়! রহিয়াছেন। তাহার কোন প্রকার গুণই নাই, 
অথচ বাঘু ও আকাশের ন্যায় কেবল সম্বন্ধ মাত্রের দ্বারা তাহাকে 

স্থখাদ্রঃখাদি গুণের ভোক্তা বলিয়। (জীবাদি অবস্থায়) গণ্য 

করা হয (১৪)। তিনি সমস্ত প্রাণীর দেহের মধ্যেও বাঁষ 

করিতেছেন, বাহিরেও অবস্থিত আছেন, আবার যাচার অন্তর 

বাহিরে তিনি বাস করিতেছেন সেই স্থাবর জঙ্গম পদার্থরাশি ও 

: তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন বন্ম নহে, রজ্জ, যেরূপ মিথা। 

সপাকারে পরিণত হয়, তিনিও সেইরূপ* এই মিথ্যাভৃত 

জগৎ স্বরূপে পরিণত ভইযাছেন। অথচ তিনি অত্যন্ত সুক্ষ, 

স্থৃতরাং আবন্ছেযর, তাই তিনি নিতান্ত সন্নিহিত বস্ত হইয়াও 

অত্যন্ত দরবন্থী /১৫)। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এক-- 

অভিন্ন, তাহার তত্ব নাই তথাপ প্রতি দেহে মনও ইন্ছ্রিয়াদি 

উপাধির পার্থক্য থাকাতে তিনি ভিন্ন (ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়- 

মান হইতেছেন, তিনি এই সমস্ত জগতের পালয়িতা অর্থাৎ 
তিনি আছেন বযা জগতের অস্তিত্ব আছে, 'পবং তিনি উৎ- 
পত্তির কারণ, অর্থাৎ কাহার আঁন্বত্ত না থা কলে জগতের নিকাশ 

হইতে পারে ন1। আবার রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হইলে ,যেরূপ 

সেই রজ্জতে আরোপিত সর্পভাবের বিনাশ হইয়, কেবল 

রজ্জই অথশিষ্ট থাকে, সেইরূপ তাহাতেই 'সমজ্জ জগতের 
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বিলয় হইয়া থাকে (১৬)। তিনি সুর্যাগ্ি প্রস্থতি জ্যোতিঙ্নণের 
পরম জ্যোতি স্বরূপ (প্রকাশক্বরূপ) |তনি প্রকৃতির পর, তিনি 

্ানস্বনপ, তিঠই (বিবর্তের দ্বারা) * ক্েয়স্বরূপ, তিনি জড়বস্তর 

সাহার্য্যে জ্ঞানের গম্য, তিনিই সকলের হাদস্বে বিশেদরূপে 
অবস্থিতি করিভেছেন (১৭) (ইহাই জ্ঞেয় পদ্বার্থ)। এই যে 

সকল বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মের বর্ণনা করা! হইল, ইহাই তাটম্ 
লক্ষণ । 

ক্ষেত্র, জ্ঞান, এবং জেয় পদাথ কি তাহা এই সঙ্গেপে 

বঁপলাম। আমার বে ভঞ্ত এই বিষ মবিশেদ অবগত হইতে 

পারেন তিনি আগাতে বিলীন হইমা, 'এক হইয়া, নির্বাণ 

মুদ্তি লাল করেন 1১৮)। 

হে মহাবাহো। প্রকৃতি বা মায় জগত বিকাশেশ্ধ মুলকারণ 

স্বরূপ শর্তিবিশেব দত্ব, রজঃ) হনঃ। এই বিশ আম্যাবস্থা- 

বিশেষ, আর পরুষ অথ।২ জাব 'জাবোপাধিক ৮ৈতন্য) এতদু- 

ভয়ই অনাদি বর জা।নবে। ইঞান্ধ কাহারও উৎ্পডি হর না। 

আর এই স্থুলভূতাদ্রি নাহা কিছু 1বক্কার পদাথ এবং ভখ ঢুঃখাদি 

গুণ সকল দেখিতেছ, তৎ সমস্তই প্রকৃতি সন্ভৃত বলিয়া 
জানিবে (১৯)। মোডশাবকার পদার্থ, গার অপ্রপ্রক্কতি 

ুদার্থের [ক] বে নানাপ্রকার পারণান অেবস্থান্তর) হই] থাকে, 

 ধর্মব্যাথ্যায় ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিত পাইবেন! 
[ক] 'ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভত, দর্শবিথ ইঞ্ির এবং মন 

এই যৌলটার নান বিকার। বুদ্ধি (মহত্ত্ব) অহঙ্কার, আর 

পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটাকেই এখানে গ্রন্কৃতি বলিয়৷ বুঝিবেন্। 
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তাহার মুখ্য উপাদানকারণ কেবল প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতেই 
যো$শবিকার পদাগ আর সপ্রপ্রকৃতি পদার্থ উৎপন্থু হইয় 
এই স্থাবৰ জঙ্গমাঞ্গক জগতের রচনা করিয়া থাকে, চিথ্াত্র 
ব্রহ্ম হইতে এই জড় পদাথস্বরূপ জগতের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। আর এই যেম্ত্থ, ছুখ, শোক ও মোহাঁদি গুণের 

এবং অন্যন্য সমস্ত বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে তাহার 
হেতু একমার জীব নামধারী চৈতন্য পদার্গ, চৈভনা পদার্থ 
না থাকিলে কোঁন প্রকার বস্তর কোন প্রকার উপনন্ধ করা 

যাইত না! সমস্ত প্রাণিজগতৎই কান লোাধির ন্যাষ 

অন্ধভাবে থাকিত [ক]। সুখ দুঃখ মোহাদিব যে অন্থভৃতি, 

তাহাকেই “ভোগ করা” বলে, অতএব জাবাত্মাই ভোগক্ারী 

বা! ভোক্ত? বালষ। অভিহিত হয়েন (২০)। 

(ক) পুর্ধে এ«ং পয়ে মনেকবার ব'শৰীঠেন ও ব।লবেন। থে 

রজ্জব হইতে মিথ্যাভৃত সর্প |বকা-শর ন্যার ঠেতন্য দরপ ব্রহ্ 
হইতে এই জগতের [বিকাখ হইগ্াছ এঞ্ প্রকতরত্ত তাহা 

হইতেই বিকাশ। এখন আবার বপিলেন ব্রহ্ম হহতে 

জড়জগৎ হৃষ্ঠ হইতে পার না, থথা প্রক্কতি হইতেই 

সথষ্ট। এরূপ কথা আরও অনেক বার বাপয়াছেন ও ঝলবেনূ। 

অতএব মত দৈধ বাঁলয়া, ভ্রম হইতে পারে। এ বিষয় 

এতই গুরুতর যে এস্থাণ সঙ্সেপে |নমাংসিত করিয়! বুঝাইয়া 
দেওয়া অসস্ত | ধন্মব্যাধ্যায় বিস্তারমতে দেখিতে পাইবেন। 
এখানে আমারা সংক্ষেপে ইঙ্গিত মাত্র করিতেছি'। বাস্তবিক, আয়া 

বা প্রকৃতি হইতেই জগতের স্ৃষ্টাি হইয়। থাকে, কিন্ত সেই 
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পরন্ত,। এইরূপ সুখ ছুঃধার্দির ভোগ, জীবাত্বার আপন 
হইতে কুদাচ মস্ত১ব ন1) চাবণ পুক্রষ নিতান্ত নিগুণ, নিজ্ি 

ও নিপ্ধন্ম পনার্থ) স্থতরাং তাঙাছে আনুভ্ূতি প্রভৃতি কোন 

প্রকার ক্রি! দ.. ইত পরে না কি (এগুপা, স্বকা প্রকৃতির 

সহিত তাহাব্র যোগ থাকা নিবন্ধন, ভাপ যেরূপ লৌহ সংযোগে 

লোহার সংহত শতিন্নভাব গ্রহণ কদয়। লোহার গুণ গ্রহণ 

করার ন্যায় প্রতায়মান হয়, স্ই্প পুঝ্ষ প্রকৃতির সহিত 

,অভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়া গ্রকৃু€তর গুণরাশি গ্রথ্ণ করার 

তায় প্রতীয়মান হয়) প্রকৃতির শুণ নেন পুকষেনহ গুণ বলিয়। 

প্রকাশ পাইরা থাকে। স্বদুঃখাদি সমন্তই প্রধাতির গুণ, 

ইহাজ্খর এরূপ তাবে প্রকাশ পাওয়াকেই “হ্রধহঃখাাদর ভোগ 

'বলিযা থাকে । আগ্ঘার বে দেবমগ্রধাদি যোনতে প্ম্ম-খ্রতণ 
হই থাকে তাহারও কারণ পুকোক্জদীপে শুক্র সংহত 
খোগ থাকা। অর্থাং বাস্তবিক পক্ষে জীণের মন, বুষগ্ছিও 

22222548555 
মায়া বা প্রাক।ত এর্ধেরই শক্তি বিশেষ। এবং ত্রদ্ধ ও সেই 
শক্তিমান বলিয়া! গণ্য হইতে পারেন। (এই শক্তি ও বদের 
'অহিত ঘেরূপ সম্বন্ধ তাহা অন্ত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে )। 
মহ'প্রলয্ব কালে এ শক্তি,পুরুষে বিলীন হইয়া যার, তখন ইহার 
অস্তিত্বের কোন লক্ষণই থাকে না। তৎ্পর হৃষ্টির আদিতে 
এ শক্তিন্ধ পরিস্ক,রণ হয়, উহার অস্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়, 
তাহাই ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির স্ৃট্টি হইল বলিম্মাছ্ছেন। এবং 
এ শক্তি ও শক্তিমানের অতেদ কঙ্সনা করিখ্া শক্ষি হইতে 
হইতে বিকাশিত' জগৎকেই ব্রন্ধোাদানক বল! হয় 
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ইন্ছরিয়াদি আকারে পরিণত প্রকৃতি, আবির্ভাব ও তিরোভাবৰ 
স্বরূপ জন্ম ও মৃত্যুর অবস্থা গ্রহণ করে, কিন্ত সেই প্রকৃতির 
সহিত আত্মার অভিন্নভাবের বিমিশ্রণ থাকাতে তাহাই আত্মার 
জন্ম মৃত্যু বলিয়! গণ্য হইয়া থাকে? ২১৪ 

এই দেহেতে, দেহ, মন, ইঞ্জিয়। অভিমান, ও বুদ্ধযাদির 
সহিত যোগ থাক! নিবন্ধনই সেই প্রকৃতির পর," পরম 

পুরুষ উপদ্রষ্টা, অন্ুমন্তা) ভর্তী, ভোক্তা, মহেশ্বর, ও পর- 

মাতম! কে) ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েন। প্রকৃতির সহিত 

(ক) যিনি স্বয়ং কোন ক্রিয়া করেন না কিন্তু নিকটে 
থাকিয়া! সাক্ষীন্বব্পে সমস্ত অবলোকন করেন তীঙ্থাকে" 

“উপদ্রষ্টা' বলে। আত্মার নঙজের কোন ক্রিয়া নাই, প্রক- 
(ভর দ্ারাই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্ত প্রচ্তির 

সাঁহত আত্ম।র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোগ থাকাতে প্রকৃতির 

সম্তগুল 'ক্রয়া ও ব্যাপার যাঁদ সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ 

আত্মাতে প্রকাশ পাংয়। থাকে তাহাহ আত্মার অন্গুভব কর।, 

স্থতরাং আগা এক্কৃতির ক্রিয়া সকলের উপদ্রষ্টী হইলেন । 

অন্ভ কতৃক নিম্প।দত কোন কাধ্যেতে প্রতিপক্ষভাব না 

থাকিয়া যাহার সংস্তাষভাব থাকে তাহাকেই সেই কার্যের 
''অন্ুমন্ত।” বলা যায়। কিন্বা, পরকর্তৃক নিম্পাদিত কার্যেতে 

নিজে অপ্রবৃত্ত থাকিজেও যদি ভাহার আন্ুকৃণ্যে প্রবৃত্তি চওয়ার 
মত পারলক্ষিত হয় ত্যহাকেও সেই কাধ্যের অন্তমস্তালে, এবং 
ত্ন্ব কর্তৃক নি্পার্দিত |কারেতে যদি সাক্ষি্ষিরূপে থাকিয়া 
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রাগ না থাকিলে তাহার নিজে হইতে এই সকল 
মবশ্ছ! কদাচ সম্ভবে না (২১)। 

ঢাহাকে নিবারণ না কবে তাহা হইলেও তাহাকে এর কার্ধো 

অনুমত্ত।” বলা যাইতে পারে। দেহ, ইত্জ্রিয়। ও মন বুদ্ধি 

তি প্রাকৃত পদার্থের দ্বারা যে সকল ক্ক্রিয়! নিষ্পন্ন হয় 

হাতে আত্মার কোন প্রকার প্রতিপক্ষভাব নাই, কেন না৷ 

[ত্ব! নিচ্ছি পদার্থ। নিক্ষিরর় পদার্থের প্রতিপক্ষতাচরণ 
ব। কারণ প্রতিপক্ষতা করিতে হইলে একপ্রকার ক্রিগ্বা 

ওয়ার আবশ্যক হয়। আবার দেহেল্সিয়াদির দারা বে সকল 

ধ্য নিষ্প্ হয়, তংদমস্তই স্বপ্রকাশ স্বর আত্মাতে 
কাশ পাইয়া থাকে ; অর্থাৎ মাত্বা তাচায় অন্ভূতি করেন। 
[হাকেই আত্মার একরূপ সন্তোষ বিশেষ বলা যাইতে পারে। 

'এব দেহেজ্িয় মন প্রনতির কাধ্যেতে আঘ্মকে অন্থু- 
| বলা যাইতে পারে। আবার ত্বপ্রকাশ স্বরূপ 

স্বার সহিত অতি এনিষ্টতম সংযোগ বিশেষ থাকাতেই 

»ইক্জিয়। মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কাষ্ট লোষ্টাদির ন্যায় অন্ধ 
পদার্থগুলি চৈতনালাত করিয়া দেখিয়! শুনিয়া সকল 
নিষ্পক্প করিয়া থাকে, নতুবা ইহাদিগ্রকে এ কাট 

ষ্টাদির ন্যাপ অন্ধতাবে থাকিয়াই জড় পিণ্ডর ক্রিয়ার 

অনিক্ূমিতও অসপ্থন্ধভাবে কার্য করিতে হইত। অতএব 
ই দেহেঞ্রিয়াদির কার্যোতে আম্মা শ্বয়ং আপ্রবৃপ্ত থাকিলেও 

/শ ইহা আহুকুল্য করিতেছেন ই] হলিতে, পর] বায়, 
তরাং এই গাবেও-আত্বাকে দেছেত্রিকাপির ফাখোর আহহ. 
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উত্ত, আতা, প্রকৃতি এবং তদীয় শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া 

সকল যথোক্তবূপে অবগত হহয়া যাহার জদয়ে তাদৃশ 

ভিলা হিতে রব সি উপল শপ শীশপিপপকগদ। পাপা? তি পপ পপ পপ পপ ও পপ পাত ০ শট আপা জা শপ সান 
রঃ পপ ০. ০: শপ" ৮ 

বলা মাইতে পারে। তৃতীরতঃ আত্মার বখন কোনই ক্রিয়া 

নাই তখন দেহ্ন্দ্রয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত তাহার অত্তি- 
শয় ঘনিউভম সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি উহাদগকে কোন 

কাধ্যে নিবৃত্ত কারতে পারেন না, হৃতরাৎ করেনও না, অতএব 

এই ভাবেও আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াপির কাধ্যে অন্থমস্তা বল। 

যাইতে পারে । 

একমাত্র আত্ম! বা চৈতন্য স্বরূপ পুরুষই সৎগদার্থ, তদ্ব)- 

তীত আগ বাহা।কদু আছে তৎ্সনস্তই বাস্তবিক স্যুন্পননার্থ, 
্রাস্ত প্রর্জাবে যেরূপ [মখ্যা সর্প পদার্থ রজত পরিক্করিত 

হয়, মেহ আবন্য। প্রভাবে একশাএ চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতেহ 

এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি প্রভৃতির পারস্করণ হইয়া 
দৃষ্টি হইতেছে, আত্ম! নাথাকিলে ইহাদের পরিক্ষএরণ হইতেই 
পারিত না অতএব আত্মীকেই এই দেহেন্দিয় মন বুদ্ধি প্রত্থ- 
তির ধারস্তিতা, পোষয়িত| ব1 ভর্তা বলা যাইতে পারে । 

বুদ্ধি, অভিমান, যন, ও ইল্জিয়াদ প্রন্কতিসন্তৃত পদার্থের 
মধ্যে যে সকল সুখ, হঃখ, মোহ, ঈর্ধা) অনুয়!, ও দয়া ভদ্িকু 

প্রভৃতি গুণ আছে, তাহ] স্বগ্রকাশ চৈতন্যের দ্বার! প্রকাশিত 

হইতেছে সেই প্রকাশের নামই অন্ভূতি বা. তোগ এই 

অনুভূতি আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে এনিশিত আত্মাকে 
ভোক্ত] বল! যাঁয়।' | - 

'আত্ম। প্বাধীন এবং সর্বঘ্মান্বপ্ূপ ইনি অতীব মহান ও 
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ধারণ বদ্ধ মূল হইয়া যায়, অর্থাৎ আপন জাত্মাকে নিত্াপ্ড্ধ 
বুদ্ধ মুক্তস্থবভাব এবং নিগুণ, ননক্ষিয় ও নিদ্ধর্দ্ন স্বপ্রকাশ 
চৈতন্ত পদার্থ বলিরা ধারণা হয়, এবং দে, ইক্জরিয়। মন, 
বুদ্ধি ও অভিমানাদির দ্বার! থে নকল্প কাণ্ধ্য নিষ্পন্ন হইতেছে 
তত সমস্তই প্রকৃতির শক্তি বা গুণের কাধ্য, নির্বিকার 

আত্মা কখনই কোন প্রকার কার্যের কর্তীদি হইতে পারে না, 
হুখ ছুঃখ, যোহ ইত্যাদি যত কিছু শক্তি বত কিছু গু 
আছে তৎ্সমস্তই মনবুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের ধর্থা, 
আত্মার সহিত উহাদের দিশেষ কোন জন্বন্ধই নাই, আত্মার 

জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই ইত্যাদি যাহা কিছু পর্দে 

কধিত হইয়াছে তাহাই যাঁভার মনে সংস্কার ভাবে ফীাড়াইয়া 

যায়, যিনি কাধ্যতেও সেইরূপ অনুষ্ঠানই করেন, তাহার 
প্রারন্ধ কর্মবশে দেছ, মন, ইন্িক্বাির দ্বারা কোন প্রকার 

নিষিদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান হইলেও তন্গিমিত্ত কিছু মাত্র দায়ী 

না হইয়া অপুনর্ভব প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই দেহের পতন 

হইলে আর তীহায জন্ম হইতে পারে না (২৩)। 
উক্ত আত্মতত্ব দর্শনে চারি প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে 

একটি মুখ্য উপায়, আর একটি গৌণ উপায়, আর একটি 

গ্রৌণিতর উপায়, এবং আর একটি গৌণতম উপায়। 
০ রর কপ. সাপ পপি পাপ ০০০ 

সমগ্ত জগতের একমাত্র অবলম্বন, ভাই ইনি মহেশ্বর বলিয়া 
অভিহিত হয়েন। ইনি দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ অপেক্ষার 

পর, শ্রেষ্ঠ, ও উৎ্ষ্ট পদার্থ এজন্য ইহাকে পরমাত্ম1ও 

রলা যাইতে পারে। 
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আবার, এই সংসারেও আত্মজ্ঞান বিষয়ে চারি প্রকার অধিকারী, 

ব্যক্তি আছেন। কেহ উত্তন অনিকারী,কেহ মধ্যম অধিকারী 1 

কেহ, বা মন্দ আধকারী, আর কেহ মনদতর অধিকারী । 

ইহার ব্যে মণ উঞধুব অধিকারী তিনি মুগ্য উপায়, ধিনি 

মধ্যম অপিকাা তান গৌন উপান্, আর যিনি মন্দ অধি- 

কারী ভিন গৌণত। উপায়, এবং বিনি মন্দতর অধিকারী 

তিনি গৌণতম উপায্ের অবলম্বন করেন। জ্ঞানেক্িয়- 

শক্তি, কামেন্দ্রিবশক্তি, এবং প্রাণাদি শক্তিগুলি প্রত্যাহার 

পূর্বক মনে লয় কারতে হয়, মনকে আবার অভিমানে বিলম্ব 

করতে হয, অভিমানকে বুদ্ধি তর্থে বিলীন করিতে হয়, 

বুদ্ধিকে প্রক্তি হত্বে বিলীন কবিতে তয়, পৰে প্রকৃতিও 

আত্মাতে ,ধিলয় পাইয়া দান, তখন কেবল মার এক 

অদ্বিতীম নিত্য শুদ্ধ, বৃদ্ধ মুক্ত সচ্গাব,। সমন্ত ক্রিয়া গুণ 

ধন্মাদি বিবর্জিত চৈতন্যমর আগ্মাই অবশিষ্ট থাকেন, আর 

কিছুরই অস্সিত্বের ভাগ হয় না। এইরূপ অবস্থ।কে “ধ্যান” 

বলে, এই ধ্যানই আা্ত্রদর্শনের মুখা উপার জানিবে। আর 

যাহীর। সুথ ছুঃদেভে সনন্ঞান সম্পন্ন অর্থাৎ বাহার হৃখজনক 

ঘটনায়ও কিছুমার আনদ্দোচ্ছাস হয় না, আবার ছঃখন্ধনক 

কোন ঘটন। হইলেও অখুমাত্র ম্রান ভাব হয় না' সুতরাং 

স্থখভোগের নিমিত্তও কিছুশীত্র অনুরাগ নাই, আবার দুঃখ 

ভোগের আশঙ্কার ও কিছু মাত্র ভয় বা বিদ্বেষাদি_নাই। 

বীহার দেহ হায় মন বুদ্ধি প্রক্ততি কোন প্রকার জড় 

বন্থাতেই আত্মত্ব বোধ নাই, অর্থাৎ দেহাপি সমস্ত জড় পদার্থ 

হইতে হম্পূর্ণ পৃথক বসত বলিয়া যিনি আত্মাকে জানেন, সৃতরাং 
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এই দেহটা, অস্ত্র সন্ত্রাদির দ্বারা, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, অথবা অগ্নি- 
ছারা ভম্মসাৎ হইলেও “দেহ, আত্মা নয়” বলিয়া! যান কিছু 

মাত্র ব্যধিত বাবিচলিত না হয়েন, এবং মনবা ইন্জ্রিয়াদির 

দ্বারা যত প্রকার হুখ হুঃখাদি সমুত্পন্ন হয় তাহার কোন 

টিকেই যিনি আপনার ুখদ্বঃখদি বলিয়া অনুতব করিব! 
বিচলিত না হয়েন, যিনি শক্র মিত্রাদিতে সমদশী, ইত্যাদি 
লক্ষণযুক্ত মহাত্বাকে উত্তম অধিকারী বলা যার। ইনিই 

পূর্বোক্ত মুখ্য উপায়ের (ধ্যানের) অবলম্বন করিয়া তাদৃশ 

ধ্যান পরিসংক্গত চিত্তের দ্বারা উত্তপ্ত লৌহ পিগ্ যেরূপ 

তাপদ্ারা অন্তন্থ্যত থাকে, সেই রূপতন্তম্যত ভাবে অবস্থিত 

পরমাত্বাকে, আপন অন্তঃকরণ মধ্যেই সন্দর্শন করেন। 

প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেকজ্জানকে গৌণ উপায় বল! 

যায়, অর্থাৎ “দেহমধে! বে কোন প্রকার ক্রিয়া হইতেছে, 

'ভৎসমস্তই এই দেহ, মন, ইন্দিয়, ও বুদ্ধি, প্রাণাঁদ জড় 

পদার্থের ক্রিয়া, উহ] মাত্বার ক্রিয়। নহে) কারণ লাস! নিতান্ত 

নিগুণ, নিক্ষিয়। ও নি্ঘশ্্ চৈতগ্তমম্ পদার্থ, াহার' কোন 

প্রকার ক্রয়াদি কাচ সম্তবেন, তিনি সাঙ্গ ক্গরূপে অব- 

শ্থত আছেন, স্ুখধঃখাদি কোন প্রকার গুণ ও তাহাতে 

নাই,” ইত্যাদি রূপ বিচার করাকে প্রকৃতিপুকূধবিবেক 

বলে। ইহারই নান সাঙ্যনোগ, (কিছ পুর্দের সাগ্য বোগ 

হইতে বিভিন্ন )। এহরূন॥বিচার করাকে, সাঙ্াৎসন্থপ্ধে আত্ম- 
দর্শনের কারণ বল! বাত্ধ না। এইরূপ বিচার বা বিবেকের 
হু ীলন করিতে করিতে পূর্বোক্ত ধ্যানের গন হ৷ বিকপ্দিত 

হইতে পারে, তৎপর সেই ধ্যানের “দ্বারাই জামার দর্শন 
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হইয়! থাকে, এজন্য এই বিচার বা ববেককে, আত্মদর্শনের 
গৌণ উপায় বল প্রিয়া থাকে। 'আর যাহাদের চিত্ত হইতে 

সমস্ত প্রকার রজোগুণের ভাব এবং তমোগুণের ভাব নিঃশেষ 

বিদুরিত হইয়া জন্পূর্ণ সত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে, কিন্ত 
পূর্বেক্ক উত্তমাধিকারীর অবস্থা জন্মে নাই, তাহাদিগকে 

মধ্যমাধিকারী বলাধায়। সঃ মধ্যনাধিকারিগণ উক্ত গৌণ 

উপায়ের (প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের ) অবনশ্বন করিয়া থাকেন। 

এরূপ বিবেকের সোখ্য, নৌগের) অন্গশীলম করিতে করিতে 

' অবশেবে ধ্যান সম্পন্ন হইয়া ধ্যান পরিসংস্কত চিত্ের দ্বারা 
আপন অস্তঃকরণেই আত্মাকে দর্শন কারর়। থাকেন। 

সমস্ত কর্ম্মফন ঈগ্ররেতে মমর্পন পুপ্ধক ফলকামনা শৃন্ত 
হইয়া বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করাকে গৌণতর উপায় বা 
কর্খ্রযোগ বলাধায়। আর যাষ্টাদের চিত্ত, রজোগুণ এবং 

তমৌগুণ হইতে বিদুক্ত হইতে পারে নাই, পূর্বোক্ত ধ্যান 
আর বিবেকের অবস্থাও জন্মে নাই, তাহার! মন্দ অধিকারী। 
মন্দ মধিকারীগণ গেণতর উপা:য়র (ঈশবরে ফল সমর্পণ পুর্ববক, 
ফলকামনা শৃগ্ত হইয়া [ব:হও কন্মান্ষ্ঠানের) অবলম্বন করিয়।, 
ভাদৃশ কম্মযোগের অনুষ্ঠানের দারা সমস্ত রজোগুণ এবং 
তমোগুণ মন হইতে নিঃসারিত হইলে নিশুন্ধ সত্বগুণের 
বিকাশ হইর1 থাকে। চিত্ত তখন আত্মতত্ব বিবেকের উপ- 

যুগ্ত হয়, ইহাকেই £চিন্তশুদ্ধি* বলে। পরে পূর্বোক্ত ধ্যানা- 
ৃষ্টানের দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে সেই .চিত্তেই আব্মদর্শন 
করেন (২৪)। কোন তত্ব বিষয় না জানিয়া কেবলমাত্র গুরু 
বাক্যাদি শ্রবণানস্তর তাহছারই উপর অটঙ্গ বিশ্বীসন্গাপন করিয়। 
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ভগবানের উপাসনা করাকে “গৌণতম উপায়” বপে। আর 

'যাহাদের চিত্ত রঙ্গ এবং তমোগুণের দ্বার! সমাক্ছর বাহারের 

পূর্বোক্ত ধ্যানের অবস্থাও নাই, বিবেকের অবস্থাও নাই, 
। নিষ্কামভাবে কন্মানুষ্ঠঠান করার ক্ষমতাও নাই, কারণ চিত্রের 

নির্শলতা হয় নাই তাহারা মন্দতর অধিকারি। ইহারা উক্ত 

গোৌঁণতম উপায়ের অবলম্বন করিয়া, তাদশভাবে উপাদন। 
করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশ্ুদ্ধি ও বিবেকোদয় হইয়! অবশেষে 

পূর্ব্বোক্ত ধ্যানানুষ্ঠান দ্বার! চিত্তের সংস্কার হইলে, সেই চিন্তেই 
আত্মাকে সদর্শন করেন এবং মুত্তাকে অতিক্রমণ করেন, 

(মুক্তিলাভ কে) করেন ) (২৫)। এইন্ধপ চারি প্রকার উপায়ের 

ছার। চারি প্রকার অধিকারীর আত্ম দশন হইয়া মোক্ষলাভ 

হইতে পারে ৃ  

এখন আত্মতৰ সম্বন্ধেই আরও একটি কথা বলিতেছি । 
যাহা আত্মদর্শন অবস্থায় প্রকাশ পাইয়া থাকে ;-ছে 

ভরতর্ষভ! এই অনন্ত জগৎ এবং অনন্ত জগতের 

নধ্যবর্তী নে কোন্, স্থাবর জঙ্গন প্রাণীর উৎপত্তি হইব 
থাকে, তাহার মৃপ কারণ কেবল ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্বের 

(ক) এই ছুই শ্লোকের বিশেষ বিবরণ ধণ্মব্যাখ্যায় লিখিত 

ঝ্রাছে। বুদ্ধ কাহাকে বলে, আউমান কাহাকে বলে, মন 

কাহ।কে বলে, ইন্দ্রির শক্তি কাহাকে বলে, এবং কি করিলেই 

ব| ইত্ত্রিঃদ্িগকে মনে লয় করিতে হয়, মন অভিমানে লীন 

করিতে হয়, অভিমান বুদ্ধ বিগান করিতে হয় ইত্যাদি 

ব্যাখ্যায় অতি বিসদ ও বিস্তারন্ধপে আছে । ' 
& 
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সংযোগ । এই অনম্ত জগতের প্রস্থতি ত্রিগুণাত্বিকা প্রকৃতি 

খে) আর ছৈতন্ত পদার্থ ইহাদের পরম্পরের অধ্যাসন্নরূপ 

থে) এই অধ্যায়ের প্রথম শ্রোকে, ইত্জিয় মন বুদ্ধি ও প্রাণ 

প্রভৃতি সর্ধোপকরণ যুক্তদেহকে ক্ষেত্র” বলিয়! নির্দেশ 

করিয়াছেন, কিন্ত এখানকার “ক্ষেত্র শবে ঠিক সেই অর্ধ 
বুঝাইতে পারে না) কেননা তাহাতে অর্থ জংলগ্ন হয় না । 
কারণ এখানে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রন্বের সংযোগদ্বারা দেহাঁদ 

সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কথ। বলিয়াছেন, এখন যদি এই 

ক্ষেত্র শব্দের অথ” কেবল দেহমাত্র হয় তবে দেহের সহিত 
ক্ষেত্রজ্জের সংযোগ হইয়া, দেহের এবং জগতের উৎপত্তি 

হইল, একথ! কিন্্রুপে সম্তবে + দেহের সহিত আস্বার সংযোগ 

না হইয্| দেহের উংপত্তি হইতে পারে না, আবার দেহের 
উৎপত্তি না হইপেও হের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে 

পারে না) অতএব একবারে অসম্তব কথ। বলা হয়। পণ্ডিতগ্ণণ 

ইহাকে জ্তরান্তাত্রয় দোষ বলিয়। থাকেন। অতএব ক্ষেত্র 
শবে এখানে দেহমাত্র বুঝায় নাই, এবং উক্ত কারণেই ক্ষেত্রজ্ঞ 

শবেও এখানে দেহোপাধি বিশিষ্ট চৈতন্ত বুঝায় নাই। 

পরস্ত দেহাদি সমস্ত জড়পদার্থের প্রস্ৃতি ব! মুলম্বরূপা! ত্রিগুপা- 

স্বিক! প্রকৃতিই, এখানে ক্ষেত্র শবের অর্থ, আর সেই প্রকৃতির 

সহিত সংযোগাপন্ন চৈতন্ত পদাথই ক্ষেত্র্ত শবের অর্থ বুঝিতে 
হইবে। তীাহাদেরই পরস্পরে সংযোগ. থাক নিবন্ধন এই 
অনন্ত ব্রহ্মার বিকাশ হ্ইয়াছে। ফল পক্ষে সেই স্থবৃহত. 

ক্ষেত্রত্বরূপ! প্রকৃতি, আর এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রস্বরূপ দেহ ইহা-বিভিন্ন 
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সংখোগ ' হইলৈই স্থাবর জঙ্গম জগতের হৃটটি হই থাকে ইহা! 

আানিবে । (গ) নতুব! পৃথক ভাবাপন্ন প্রক্কাতি বা পুরুষ হইতে 
কোন্ কাব্যইী নম্পন্ন হইতে পারে না (২৬)। 

পদাথ নছে, 'কারপ এই দেহ সেই ব্রিগুশাথ্মক! প্রকতিরই 

একটু অবস্থাস্তর মাত্র। “আবার 'সেই সুবৃহৎ ক্ষেত্রজ আর 

এই ক্ষুদ্র ক্ষু্ধ দেহোপাখাবাঁশষ্ ক্ষেত্রজ্ত 'ইহাও "বাগুর নহে, 
কারণ সেহ হুবৃহৎ চৈতন্তহ দেহ'মন্বন্ধায় হগুয়াতে দেহাবাচ্ছিন্ 

চৈতন্ত বলিয়া কাথত হইয়। থাফেন। 

(গণ) একের গুণ ও ধন্ম অপর যস্যতে আরোপ করাকে 

অধ্যাস বলে, যেমন তাপ আর লৌ ইহাদের সম্বন্ধ হইলে 
তাপের “গুণ লৌহে আরোপিত হয় আবার শৌহের গুণও * 
তাপে আরোপত হয়। যখন বাল যে“ লোহায় হাত পড়িয়া 

গেল” তখন তাপের গুণ জৌহে অচ্রাপিত হইল, কারণ 

তাপেই হাত পু্ড়তে পারে লৌহে কখনও হাত: পুঁডিতে 

পারে নাঃ! আক্মর যখন' 'ঘাঁল “ এই আগ্ন [িগটা? বড় তারী”, 

তখন লৌহের গুণ তাপে আরোপত হইল, কারণ ভাপ ব! 

অগ্নি কখনও তারা হইতে পারে না লৌহই ভারা হইয়। 

'থাকে। সেইন্ষপ প্রক্কাতি এবং পুক্রষেয় ( চৈতন্য) সম্বন্ধা- 

ধান প্রকৃতির -গুণ ও পুর্গষে আয়োপিত হয়। হ্চ্ছা 'শাক্ত, 

ক্রিবাশক্কি, জ্ঞানশক্ি, প্রতি যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই 

প্রক(তর গুণ) এই জকল গুপ বা শক্তি পুক্রষে আরোপিত ' 

হইয়া পুরুষই যেপ ইচ্ছা শর্তিমানু, ্ রির়াসুভিমান্ ও স্ানাদি 

'শা্ধমান্ হইলেন। আবার শ্রকাশ পাওয়া, পুরুষের নসব্থ! . 
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হে ধনগ্রয়! উক্ত আত্ব। যখন এই অনস্ত জগতের সর্বত্রই « 
সংযুক্ত বা অভিসন্বদ্ধ আছেন সুতরাং প্রত্যেক ঘেহের 

এই প্রকাশ অবস্থাও প্রদ্কতিতে আরোপত হইয়া প্রর্কতিই যেন 
প্রকাশবতী ব। চেতন পদার্থ হইয়। পড়িলেন। এইরূপ পর- 

স্পরের গু পরম্পরে আরোপিত হইর! উভয়ের বেন একত। ব! 

 তাদাত্থ্য হইয়। 1গ্জাছে, আত কণ্টেও প্রকৃতি পুরুষের পার্থক 
কা 

অন্থভব কর! যায় না। যেমন আমাদের এহ দেহের মধ্যে 

চৈতন্ত এবং মন বু হক্তরয় প্রভৃতি জড় পদাথও আছে, কিন্ত 
ইহাদের পরস্পরের ষোগ হ্হয়া এমন অভেদ ভাব হুহয়া 
[গয়াছে যে ইহাদের পাক্য আমরা 1বছু মাত্র অনুভব 
কাঁরতে পারি না, এই জড় দেহ জড় হান্দ্রয় ও 'জড় মন 
কেহ আমরা চেতন পদাথ বালয়া মনে কার, জবার সেক 

[নগুণ নাস্তায় আত্মাকেও) আম “ঘআ।ম কতা আম হত” 

ইত্যাদি বলিয়া লক্ষ্য কার থাক, হহাকেই পরস্পরের 
অধ্যাস লা হয়। ব্যাপক ব্রহ্ম আগ, ব্যাপক! প্রক্কাত 

সন্বন্কেও এইরূপহ জা।নবেন। প্রকৃতির কতুত্বাদ গুপব্রঙ্ষে 

জরো1পত হহয়া ভ্রহ্মহ হত কণা 1বধাত৷ পদ গ্রহণ কার. 

তভেছেন, আবার ব্রদ্ষের গ্রকাশ স্বভাব প্রকাততে আরো।পত 

হহয়] বতৃত্বাদ শাক্তগাল চেতনতাব গ্রহণ করিয়াছে। 
এহরূপ অধ্যাসের ছার পরস্পরের |বামাশ্রত তাবাপন্ন আবস্থা- 
কেই ঈশ্বাবন্থা। বলে। [যান এহঞ্সদ বিামাশ্রত ভাবাপন্ন , 
|তানই জশ্বর, ভাহা হইতেই এহ অনন্ত বর্ষের ক্রি । 
হহয়াছে। এহ |বধয়টি অতীব ছরূং এবং সুবিস্তী্ণ ; জতএব 
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মধ্যেও অস্ু্্টতি আছেন, এবং ভাহাম্বারাই গ্রকাশিত হইয়া 

প্রত্যেক দেহবর্তা মন, বুদ্ধি ও ইন্ত্রিরগণ চেতনভাবে আপনা- 

পন কমধ্য সম্পরন করিতেছে, আপনাপন অস্তিত্বের অনুভব 

করিতেছে আর প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার চেতনতা৷ অর্থাৎ 
“আমি চেতন বা চৈতন্ত বিশিষ্ট পদার্থ » এইরূপ অন্থভব 

করিতেছে। সুতরাং সকলেই যে ইত্ত্রিয় মন, বুদ্ধি প্রতৃ- 

তির সঙ্গে উত্তরূপে সেই চৈতন্ত পদাথে রও অনুভব করি- 

তেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিস্ত সেই রূপ আত্ম- 

দর্শন বা ব্রহ্ম দর্শনের দ্বারা কোন কাধ্যই হয় না। কেনন! 
ধর আত্মজ্ঞান কীট পতঙ্গাদি সকল গ্রাণীরহই আছে, তাহারাও 

আপনাকে চেতন পদার্থ বলিয়া অন্তরে অস্তরে অন্্ভৰ 
করে ; আজতএব উহাকে আত্মদর্শন বলে না। পরস্ত যাহার 

চৈতন্ত স্বরূপ আত্মাকে জর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিতে 
পান, অর্থাৎ ব্রহ্মা অবধি কাট পধ্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীতে 

এবং ॥ ম্বর্গ অব্ধ মলমুত্রাগার পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই 
আবকৃত ও ন্যুনাধিক্য রৃহত ভাবে আত্মাকে* দেখিতে 

পান, প্রাণ্ীদেহ এবং অন্তান্ত ভূত ভৌতিক পদার্থ কোন 
প্রকারে পারবতিত বা বিনষ্ট ভহলেও আত্মাকে অপরিবগ্িত ও 

অবিনশ্বর অবস্থাক্ই দেখিতে পান, তাহারাই আত্মাকে দশন 

করেন) জানিবে ॥ ২৭ ॥ কারণ যান সর্বএ সমভাবে অবস্থিত 

রূপে ঘথোক্ক লক্ষণ সম্পন্ন আত্মাকে দেধিতে পান, তিনিহ 

স্পা তাচর ভর্তা সপ আপ বল পপ পাম্প প্র বব পি. সপ স্পা ব্রা 

এখানে তাহ বল! হইতে পারে না)শীযুক্ত তর্কচ্ড়ামণি মহাশয়ের 
ধম ব্যাখ্যাতেই একথ অত বিদ্তাররূপে দেখিতে'পাহবেন। 
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জয়া, মৃত্যু থ, হুঃখ, শোক ও কর্তৃত্ব, হর্ভু(দি একাতির ধর্দম্ডলি 

আম্মাতত, আরোপিত করিয়া “ আমি আহত হইলাম, আমি, 

হতহুইঙগীম » ইত্যাদি রূপ- মিথ্য। বিশ্বাস করিয়। আত্মঘতক 

হয়েদ না।' সুতক়াং আত্মার নিত্যত্বদর্শী মহাত্মা পরমাগতি 
মুদ্ধি) লাভ করিয়া! থাফেন। অতএব পূর্বোক্ত আত্ম দশনহ 
বাস্তবিক আত্মদর্শন র! ব্রহ্মপশন বলিয়! গণ্য (২৮)। 

এই সস্থাবর জর্গম জগতের মধ্যে যে কোন প্রকার. 

ক্রিয়া নিষ্পপ্ণ হইতে দেখাযায়, তৎসমস্তই যান প্রকৃতির 

কার্ধয বলিয্বা দেখিতে পানঃ এবং আত্মাকে বিনি অকত। 

অর্থাৎ, কতূৃত্বাঁদ শাক্তি শুন্ত দেখিতে পান [তাঁনহ আত্মাকে 

দেখিতেছেন, জানিবে (২৯)। ষত্কালে একমাত্র ননর্বাকার 

আত্মাতেই এই পৃথক পৃথক প্রাণ সমুহকে অবাস্থত দ্বেখিভে 

পায়, এৰং ষেই একমাত্র আত্ম! হইতেই এই ব্রন্মাণ্ডের 

পূর্ব্বোক্ত রূপে উত্পাত্ত হওয়া বুঝতে পারে, তথনহ জাব 

ত্রহ্মদ্ব, প্রাপ্ত হহয়। থাকে (৩০)। (ক) 

হে কৌতস্তেয়! আত্মা বাদও প্রত্যেক দেহ, এবং দেহ 

মধ্যরত্াঁ ইন্তরিয়। মন, ও বুদ্ধ প্রভা(তর সাহত অন্ুস্যত 

কে) জীব সর্বদাই ব্রহ্ম পদাথ হঙফলেও, আবদ্যা দার 

সমাচ্ছন্ন থাকিয়। তাহা বুঝিতে পারে না, এই ন্ত ব্রহ্ম হইতে 

পৃথক বলিয়াই আপনাকে মনে করে কিন্তু যখন তাহার সেই, 

অন্ধকার দ্বরীভূত হম তখন সেযে স্বয়ং ব্রহ্ম পদার্থ ইহা 
বুঝিতে পারে, ভাঁহাকেই জীবের ব্রদ্দত্ব প্রাপ্তি ব৷ ব্র্গ প্রাণ্ডি 
বলে। তথ্যতীভ মুক্ত অবদ্ায় কোন অপ্রাপ্ত নৃতন বন্ধ পায় ন1। 
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ভাবে থাকিয্না অবস্থিতি করিতেছেন, অথাপি |তনি কোন 

কা্যেরই কর্ত। নহেন এব প্র সকপ দেহ, ইন্তিয়। মন, 
অভিঙ্গান, ও বুদ্ধি প্রভৃতি" প্রকৃতজ পদার্থের দ্বারা ফে'ফ্মস্ত 

ভাল মন্দ কার্য নিষ্পাদিত হইতেছে তন্ধারা কিছু মাত্র 
বিলিপ্ত বা সং হয়েন না; কারণ তিনি অজার্ষি এখং 

নিুণ পদার্থ, অতএৰ তাহার মধ্যে কোন প্রকার পরিখর্তন 

অবস্থ1! ঘটিতে পারেনা, হুতরাং কর্তৃত্বা্দ গুণও থাকিতে 

পারে না (৩১)। আকাশ যেকধপ দর্বধপপক বা" সর্ধগত' 
পদার্থ হইয়াও আপনার স্প্ষতা নিতন্ধন কর্দমাধি ছারা 
বিলিগু হইতে পারে না, আত্মাও সেইরূপ সর্ধধ/াপক্ষ *দর্ধব 

দেহগত পদার্থ হ্হ্যাও আপনার শৃস্মতা 1নবন্ধন, দেখি 

ঘটিত (কোন দোষ গুণের দ্বারা |বালপ্ত হয়েন না (৩২)। হো, 
ভারত! এক সাবতা বেরূপ এহ সচহশচর জগতকে প্রকা" 

শিত করেন; এক ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মও সেই রূপ এই অনস্ত 

ক্ষেত্র বা দেহের মধ্যে বাস কারয়া আপাদতল মস্তক পধ্যস্ত 

সমন্তটা দেহের এমভ্তরে অন্তরে প্রকাশ করিতেছেন, প্রভ্োক 
দেহেরই' অগ্যস্তরের অন্ধকার বিদুরিত করিয়| চেতনত! সম্পাদন 
করিতেছেন (৩৩)। 

যিনি জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা, উক্ত ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ফের বৈল- 

ক্ষণ্য দেখিতে পান, এবং স্থাবর জঙ্গম প্রানীসহ সমস্ত জগতের 

প্রকৃতি স্বরূপ অবিদ্যা আর তাহার বিক্ষোভনের তত্ব অবগত 

হয়েন তিনি। কৈবল্য স্বরূপ পরম বন্ত প্রাগ্ত হুইয়। ' 

' থাকেন (৩৪) 

অয়োদশ অধ্যায় সমাণড। 



. ধুচতুদ্দিশ অধ্যায় 1... 
ভগবান্ বলিলেন 1-আম,আরও, ভ্ঞানিদগের পরষোত্ম 

জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি,-হাহা জানিয়া সম্গ্ত মানগণ এই 

দেহ্বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ ক'রয়া থাকেন (১)। এই 
জ্ঞানের জশুয় লইতে পারিজে জীবঙগণ আমার সাধম্ম (অঙ্বরত্ব) 

গুঞ্ধ হহ%1 কলারতুকালেও ঞুনর্কার জন্ম গ্রহণ করেন না, 

এবং মহাপ্রয় কাজেও ৬৯৪ ৬।বেঞ বন] এরহণ করেন না, 
কিন্তু ঈশ্বর ছুরূপেই সকদ1 ত্স্থাঁত কয়েন (২)। 

ছে ভারত | (ত্রগুণা(ত্মক] বা শি" ত্বরপ- গ্রককতিকেহ 

আমার (জাছ্ব। ব। ভ্রঙছগের) যোপ (জভ্ভানোৎপতি স্থান 

রলিয়া জানিবে; জেই গরাতিতে আবাদ গত্তাধান "করিয় 
থাকি, হা হইতেছ অব ভুতের ছা হয়া থাকে (৩)। (ক)। 

(ক) শ্লোকটিতে তত গরতর কথা নাত আছে, সেহ 

মঞ্খ বিজ্ঞারকপে বুঝাইতে গেনে। |ঘতায় একথা1ন এস হইয়া 

পড়ে এজ্ত। এখানে বালজাম না, পরস্থ যুক্ত, ডক চুড়ামাঁণ 

মহখশয়ের ধঙ্মব্যাথ)াতেহ হহা। আত |বস্তারমতে ঘদোথতে 

পাইবেন, 1কম্ত এহ গুরুতর ব্যযাট জাপনাদগকে কছুযাত্র 

না বুঝ1হয়া একবারে ৬েম্ম। করতেও মন্ঃকস্ত জন্তু হয়»' 

ততঞ জন্ভেএপ |কছু দা বলয়) থা।কতে পারলাম না| এ 

ছই একার ঘটন। দ্বারা সন্তানের উৎপ হইয়া থাকে, 
তাহার একিহ) এথালে দ&1ির ভ২হতাবণার (নমত্ত আংশুক 
হ৯৯ঈ1ছে, হত৬ব (৮২ «বা পানা এখনে ঝজ।। যাহ তেছে। 
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অতএব, হে কৌস্তেয়! দেব মন্ুষ্যাদি কীট গতঙ্গ পরাস্ত 
লিখিল জাতির মধ্যে যত প্রকার আক্কৃতি দেখিতেছ তৎস- 

মন্তেয়্ই মূল মাতৃস্বরূপা একমাত্র ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি, এবং 

অতীব সুক্ষ, কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবশ্থিত জীব সকল, 

ঘটনা ক্রমে, বিবিধ খাদ্য দ্রব্য অথবা! নিশ্বাস বামুর সহিত 
সংশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে, পরে তাহা এমত অভিন্ন 

ভাবে, পিভার আত্মার সহিত মিশাইয়া যায় যে, কোন গ্রন্কা- 

রেও তাহাদের পার্থকা অন্ুতব করা যায় না, যেন একবারে 

একই হইয়া যায়। পরে যখন স্ত্রী আর পুরুষের যোগ হয় তখন 

এ বিলীন শিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেছের 
অণুমাত্র ভৌতিক পদাথের আশ্রয় পূর্বক মাত জরুুতে প্রবেশ* 

, করিয়া, আবার মাতার দেহে একবারে সমবেত হইয়া যায়, 

পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টি সাধন পূর্বক, আবার মাতা! 

হইতে বিজ্খলিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এক একবার 

মহাপ্রলয়ের পন, ব্রচ্ম আর প্রকৃতি হইতেও ঠির্ক এইকপেই 

জীবের উৎপত্তি হুইয়। থাকে । মহত্ত্ব হইতে পৃথিব্যাদি যত 
প্রকার জন্ত পদার্থ আছে এতৎ সমস্যই, মহাপ্রলয় কালে 

ত্রিগুণাত্বক। বা তিশক্তিত্বরূপ। প্রকৃতিতে বিলীন ছুইয়। যায়। 

তখন কোন প্রকার জস্ত বস্তরই অস্তিত্ব থাকে না, একমাত্র 

্রক্তুতিই বিদ্যমান থাকেন। ক্িত্ত সেই প্রকৃতিও চিত্্বর্ূপ : 
ত্রদ্ধমের 'সহিত অভেদভাবে মিশাইয়] যায়। প্রত্যেক 'জীবের' 

ঘে পৃথক্ পুথথকৃ জীবনী শক্তি আছে তাহাও এ গ্ররক্কৃতিদ্েই 

বিলীন হুইক্ যায়, কারণ উহাও গ্রককৃতিজন্ত পদার্থ । এদিকে 
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আমিই (আত্ম বা ব্রন্মই) তাহাদের বীজ দাতা পিত! 
(৪) - 

পপ ৫৮০০ জ০৯-  প 

প্রত্যেক জীবের অবলম্বন স্বরূপ বা আত! স্বরূপ যে পৃথক্ 

পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত চৈতস্টের জনুতভব হইতেছে, ততজমস্তাই 
সে আপাঁগাষত চৈতস্ত জমুদ্রে এক হহয়] ফায়। ইহাদের 

[কছুমাত্র পাথক্যের অন্নভৰ হয় না, তখন একমাত্র পরমাত্মাই 
' বিদ্যমান থাকেন। পরে ধথন মহাগ্রলয়ের অবসান হয়, ভথন 

&ঁ মায়া বা ত্রিগ্ণাত্িকা তখব। তিশা ক্বরূপা প্রকৃতির সহিত 
এ চৈতন্ত স্বরূপ আত্মা বা গুকষের পুর্কোন্ড অধট)াস স্বব্ধপ 

সংযোগ থাকাতে, সেই পুবব বিলীন স্বুদ্র ক্ষুদ্র মত জীব 

' চৈতন্তশুলি সেই সুবৃহৎ চেতন্ুস্বরূপ পিত। হইতে যেন 

পৃথবভূঁত হইয়ী পড়ে । তথ তাহারা সেই পূর্বব বিন আগন২ 

জীবনী শাত্তও গ্রহণ করে এবং ব্রিগুণাস্িকা ওকতি হুরূপা। 

মাতাতে সমব্তে হুহয়া যায়, ই হইল গএকুতির গত্তাধান 

ব্যাপার |” পরে এ ওক্কতি হইতেহ, জ্ঞান পতি, ত্রিয়াশভি, 

এবং পোষণশ1৬. জংমশ্রিত বুদ্ধ, আঁভমান, মন ও ইঞক্জিয়াদ 

শক্তি সংগ্রহ করিয়া অসঞ্ঘ জীবের পৃথক পৃথক কারণ দেহ 
বালি দেহ বাহুক্ম দেহ সংগঠিত হয়ঃ তখনই পৃথক পৃথক 

জীবের জন্্র হইল বলাযায়। তৎপর সেই জীব হইতেই, 

প্রকৃতির অংশ সকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে, ব্রচ্মা অবধি. কীট 

পতন পধ্যস্ত সমস্ত গ্রাণী দ্েছের বিকাশ হইয়াছে । অতএব 

বদ্ধ বা আত্মাই জগতের 1পতা) এবং ভ্রিগুণাত্বিক! প্রক্কৃতিহ 

এই জন্গতের মা । বল! বাহুল্য যে এই গুরুতর বিষয়ের 

সা সস নই এ 
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এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্বারই পৃপকৃ পৃথক ভাবে পরি- 
দৃশ্তমান জীব চৈতন্ত অংশন্ব্ূপ গুলি, উক্ত রপে প্রন্কতির 

সহিতঞ্সমবেত হইয়া,কি প্রকারে এই ঘোর সংসার বন্ধনে 

আবদ্ধ হইল তাহাও বলাধাইতেছে,_ছে মহাবাহো!' উক্ত 
প্রকৃতির তিনাট গুণ না শক্ষি আছে, তাহার একটা 

নাম সত্ব, আর একটির নাম রজ, আর একটির নাষ তম, 
এই তিনটি গুণই বেণী বা রজ্জুর ন্যায় একত্রিত হইয়া 
নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্তস্বভাব-সমস্তবিকারশ্ ন্য-আত্মাকে 
এই দেহ মধ্যে অভিসপ্ধদ্ব করে, ইহাকেই বন্ধন করাও 

বলাগিয়া পাকে (৫) তন্রধো সত্বগুণ বা সত্ব শক্কি নিতান্ত, 

নির্মল ও স্বচ্ছ,এনিমিত্ত উহা! মানবের অন্তরে আত্মতত্বের প্রকাশে 

সমর্ধ, এবং প্রাণীর মন্তঃকরণে যত প্রকার বাহ বস্তর জ্ঞান 

বা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহারও কারণ এই সবগুরণ, তত্যতীত 
প্রাণীর যে অক্ত্রিম স্থথের অন্থুভব হইয়া থাকে তাহাও 

এই সত্ব গুণেরই স্বরূপ বিশেষ, সুতরাং এই সর্জগুণের সহিত 

আত্মার পূর্রোক,। অধ্যাসন্বূপ সংযোগ থাকাতে এই 

স্ব গুণের ধন্ম ক্রূপ যে স্ুথ আর জ্ঞানাদি, তাহা আত্মাতে 

আরোপিত হইয্রা,ঠ আত্মাই যেন সুখযুক্ত। আত্মাই 
যেন জ্ঞান বিশিষ্ট, এইন্সপ ভান্ হইয়া থাকে, অতএব 

হেঁঅনঘ। সবগুণ তাহার নিজের ধন্ম সুপ এবং জ্ঞানকে 

মার্বীতে আরোপিত করিয়া তাহাকে নিবন্ধ করিল (৬)। 

কেবল একটু আাভাঁস মারই এস্থ।নে প্রদর্শিত হইল, বাস্তবিক, 

ইহার সমস্ত কখাই বলিতে মবশিষ্ট থাকিল।  * 



১৫৬ গীত | 

হে কৌত্তের়! রজোগুণ বা! রজঃ শক্তিকে অনুরাগ বা 

অভিলাষ স্বরূপ বলিরা জানিবে, এই রজোগুণ হইতেই 

অনুরাগ বা সমস্ত প্রকার কামনার বিকাশ হইব থাকে। 

এবং ইহা হইতেই অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিমিত্ব তৃষ্ণা, 

আর প্রাপ্তবিষয় সংরক্ষণের নিমিত্ত আসক্তির উৎপত্তি হয়। এই. 
রূপ ক্ষমতা সম্পন্ন রঞ্জঃ শক্তির সহিত আত্মার অধ্যাসিক সম্বন্ধ 

থাকা নিবন্ধন, এই রজঃ শক্তির এপগুলি আত্মাতে আরো- 

পিত হইয়া, ধ অনুরাগ, তৃষ্ণাও আসক্তি প্রভৃতি গুণ গুলি যেন 

আত্মীরই গুণ বলিম্না! ভান্ হইয়া থাকে, আত্মাই যেন অনুরাগী, 

আত্মাই যেন তৃষ্ণাবান্, আত্মাই যেন আসক্তি সম্পন্ন বলিয়া 
প্রতীত হয়, তখন আত্মাতেই যেন “ আমি অমুক কাধ্য 

'করিয়া অমুক ফল ভোগ করিব” ইত্যাদি অভিনিবেশ 
জন্ষিয়া থাকে। স্ৃতরাং এই কূপ ক্রিয়াভিনিবেশের দ্বারা, 

রজোগুণ আত্মকে নিবদ্ধ করিয়া থাকে (৭)। এখন তমো- 

গুপের কথা, শুন, 

প্রকৃতির আবরণ শক্তি হইতে তষোেগুণের বিকাশ । 
ইহাকে জর্কপ্রাণীর মোহজনক, অর্থাৎ অবিবেকের উৎপত্তি 
সবার! ্্রান্তির উদ্ভাবক বলিষ্বা জানিবে। হে ভারত! প্রমাদ, 
আলম্ত ও নিদ্রা প্রভৃতি এই তমোগুণের ক্ষমতা এই সকল, 

ক্ষমতা বা শক্তি, নির্মল আত্মাতে আরোপিত হইয়া আত্মাই 
বেন মুগ্ধ, আত্মাই যেন অলস, আত্মাই যেন প্রমাদশীল, আস্মাই 

 *ধেন নিদ্রিত ইত্যাদি গপে ভান্ হইস্া থাকে; সুতরাং তখাবিধ 
ব্যবহারও হয়, অতএর গ্রমাদ আলস্য ও নিদ্রার্দি শক্তির ছারা 

, ভমোগ্ুণ আত্মাকে নিবন্ধ করিয়া থাকে ৮)। £হ ভারত! 



গীত | ১৫৭ 

এই তিন গ্রোকের ফলিতার্থ এই যে, সন্বশক্তি আত্মাকে 

স্ুখেতে সংগ্রিষ্ট করে, রজঃপক্ি ক্রিগ্নাতে সং্লিষ্টকরে, আর 

তমঃশক্তি, জ্ঞানশক্তি আবরণ পূর্বক প্রমাদাদি অবস্থায় সংশিষ্ট 
করে (৯)। ৃ 

উক্ত সত্ব, রত, আর তমঃশক্তি, ঠিক এক সময়েই একক্র 

সমভাবে লব্বাপ্পন হয় না। ইছারা আপন বলের পরিমাণান্- 
সারে অপর ছটিকে অভিভব করিয়া! উত্তেজিত হয়। সত্বগুণ 

যখন পূর্ণ মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর তমঃশক্তিকে 

পূর্ণমাত্রান্ন অভিভূত করিয্বা ফেলে, আবার যখন মধ্যম 'বা. 

সামান্য মাত্রায় সত্বশক্তির উত্তেজনা হয় তখন মধ্যম ব 

সামান্য মাত্রায় রজ ও তম:ঃশক্তির অভিভব হয়! হে ভারত! 

রজোগুণ বখন পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয 

তখন সত্ব ও তমগুণকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য 

মাত্রার অভিভব করে। আবার তমোগুণও যখন পূর্ণ মধ্যম 

ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর" সব- 

শক্তিকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামানা মাত্রীয় অভিষ্ভৃত 
করে (১০) । | 

এই দেহের মধ্যে রজঃশ কত জনিত ক্রিয়াশক্তি এবং তমঃ- 

শক্তি জনিত পোষ্ণশক্তি এককালে 'ণস্বন্ধ হইলে (মস্তক 
অবধি পদতপ পর্যন্ত থে কোন প্রকার জ্ঞাণকাধ্য নিষ্পা- 

দক ল্গায়ু সমূহ আছে, যেমন চাক্ষুষ ক্সাযু, শ্রাবণিক সার, . 
রাদনিকপ্ারু, এবং সর্বদেহের চন্মান্ত প্রদেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত 

, স্প্শি জ গ্রহনের শ্বাতু সমূহ ইত্যাদি ; ইহাৰের সকণের 

মবেই ঘখনু ্কবগ মাত্র প্রকাশ হ্বজপ জ্ঞদ সমুংপন্ন হয়, 



১৫৮  শীজা। 

অর্থাং সপগস্ত দেছটার মধ্যেই যখন আত্মার অন্তিত্ব প্রকা- 

শি; হয় অথবা) চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যে কোন প্রকার ইল্িয়ের 

ঘ্বারা যখন. কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান ক. একাগ্রভাবে 

প্রগাচতম উপলদ্ধি হইতে থাকে, তখনই সত্বগুণের প্রাব- 

লতাবন্থ। জানিবে (১৯)। হে তরতর্ধভ। যখন কোন বিষয়ের 

নিমিত লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যম, অশান্তি এবং স্পৃছাদির 

বিকাশ হয়, তখন র'জাগুণের প্রবলত| জানিবে (১২)। আর 

যখন তম্বোখনের প্রবলত| হম তখন, ছে কুরুনন্দন ! প্রমাদ, 

মোছ, অগ্রবৃত্তি, এবং অন্তরে অন্তরে এক প্রকার অপ্রকাশ 

অবশ্থা যেন অন্ধকার অবস্থা যাহাতে কোন প্রকার বিষয়ে- 

রই উপলব্ধি বা কৌন প্রকার ক্রিয়া করা যায় না, দেহটা যেন 

অথর্ব হইয়1 আইসে, এইরূপ অবস্থ। ঘটিয্! থাকে (১৩)। (ক) 

সবগুণের উন্দিক্কাবস্থায় যদি জীব এই দেহ পারত্যাগ 

করে (মৃত্ুহয়) তবে, ঈশ্বরের স্থল অবস্থাবিদ্গণ যে 

গতি লাভ করিয়৷ থাকেন, তীহারাও সেই গতি (অমল 

স্বর্নলোক ) লা করিয়া থাকেন (১৪)। আর। যাঙারা রজো- 

গুণের প্রবগগতাবস্থায় মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়েন তাহার! 

বিছিত ও নিষিদ্ধ নান। প্রকার কর্ণসক্ত মহুষ্যেদ গহে জন্ম- 

গ্রহণ করেন, পরিণাষেও তাঁদৃশ অবস্থাপন্নই হয়েন। তমো- 

গুণের উত্তেজনা কানে যদি মৃত্যু হয় তবে গো, অশ্ব, 

মহ্িহাদি পগ্ডযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৫) । ূ 

, যাহার! আাত্বিক ভাবে ধর্মবকর্থ্ের অনুষ্ঠান করে তাহারা 

(ক) ইহার বিশেষ বিবরণ বর্বব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । 



'শীতা॥। ৫৯ 

ছঃধ মোহে অবিমিশ্রিত নির্খবল লাস্থিক "সুখের উপভোগ 
করে, যাহার! রাঞ্ষভাবে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে তাহার 

ঘঃখ* বিমিশ্রিত সুখভোগ করিয়া থাকে, আর বাহানা! ডামস 

ভাবে কর্মামুষ্ঠান করে তাহারা কেবল অজ্ঞান, এবং স্থুখই 

ভোগ করিয়া থাকে (১৬)। কারণ সত্বশাক়ি হইতে প্রকাশ 

স্বরূপ জ্ঞানশক্তির বিকাশ, রজঃশত্তি হইতে লোতের খিকাঁশ, 
আর তমহঃশত্তি হইতে প্রমাদ, মোহ, এবং অজ্ঞানের খিক্ষাশ 

হইয়া] থাকে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি (১৭)। বাহার! সত্ব- 
গুণের সেবক তাহারা পরকালে দেবলোকাদিতে গমন করিয়। 

থাকেন, যাহারা রজোগুণসম্পন্ন তাহারা মধ্যে অবস্থিতি 
করেন অর্থাৎ ম্ুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, আর াহারা 

তমোগুণজানত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে তাহার ইহার 

পরে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৮) (কে)। | 

এখন, একবারে নির্বাপমুক্ত কে ভাহাও বজিতেছি ৮০ 

যিনি, এই খ্রাণি ও অপ্রাণি (জগতের মধ্যে যে “কোন 

প্রকার ক্রিয়া* নিশপন্ন হইতেছে, তৎসমত্তই কৈবল মাত্র 
পাপী পপ পপর পা ৩৩ ২ 

(ক) পূর্বে, সৃত্যুসময়ে সব্বগুণ, রজোগুণ, ও তমোগুপের 

, বিকাশ হইলে কাহার কিরূপ গতিলাভ হয় এবং 'সাত্বক; 

রাজসিক, ও ভামসিকের মধ্যে কোন ভাবে ধশ্মাহুষ্ঠান কৰিলে 

কাহার কি ফল হয় ইত্যাদি বিষয় বলিয়াছেন) 'আর এইক্ষণে) , 
কোন্ শ্বভাবাপন ব্যাক্তি অথবা অর্বদ! কোন 'গুণঞ্রনিত কার্য * 

করিলে কাহার কি গতি হয় ভাঁদিষয়, ঘলিয়ান্ছেন, 'অতঞব 

পুনরুপত্তি রূর। হয় নাই। 

চা 



১৬০ শীত ॥ 

এই জত্ব, রজ, তযোগুণ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন 

ইত্ছিয়, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি জড় পদার্থের কার্ধ্য, ইহারাই 
সমস্ত কাধ্যের কর্তা, আত্মা কখনও কোন ক্রিয়া! করেন না) 

তিনি নিক্ষিয় এবং ত্রিগুণাতীত পদার্থ এইরূপ অনুভব 

( অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি) করেন, তিনি মভভাব (ক্রহ্ষব ) 

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, 0৯)। তিন দেহোৎপাঁতর বীজতৃত এই 
ত্রিগুণ অতিক্রেমণ করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও জরাজানিত হঃখ হইতে 

বিমুক্ত হইয়। অনতোপভোগ করেন, (মুংস্ত লাভ করেন ) (২০)। 

অজ্জুন বলিলেন ।--হে প্রভে।! কি কি লক্ষণের দ্বারা এঈ 

ত্রিগুণের অতিক্রমণকারী ব্যক্তিকে জান! যাইতে পারে, 

অর্থাৎ কি কি চিহ্ন দেখিলে আম নিশ্চয় করিব 

যে “ইনি ত্রিগুণকে অতিক্রমণ করিয়াছেন,” ' এবং 
ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি কিরূপ আহার ব্যবহার করিয়া 

থাকন, কি প্রকারেই বা এহ ত্রিগুণকে আততক্রম করা যায়, 

তাহ: অনুগ্রহ পূর্বক বলুন (২১)। 

ভগবাদ্ বলিলেন। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ প্রতৃতি 

যতকিছু, এই তিগুণজনিত বৃত্তি বা কাধ্য আছে, তাহারা 

যখন উদ্ভৃত হইয়া আপনাপন কাধ্য করিতে থাকে, তখন 
এঁ সকল গ্রবৃত্তি ও কাধ্যকে আপনার আত্মার প্রবৃত্তি বা 

কার্ধ্য বলিয়া! যিনি ধরিয়া লয়েন না, এবং যিনি এইরূপ 
ছঃখ বাবিদ্বেষ না করেন যে “হায়। এই আমার তামসী 
 প্রবৃত্ধি হইয়াছে এতদ্বারা আমি বিমুগ্ধ হইলাম, এই আমার 

রাজসী গ্রবৃত্ধি হইয়াছে এতদ্বারা প্রবাস সম্পন্ন হইয়। আমি 
প্রকৃত স্বরূপ হইতে বিশ্থলিত হইলাম, এই সাত্তিন্ী গুৰুণতি 



গত | ১৬৯ 

|উত্তেজিততহইয়। আমাকে/ বিবেকাদিগুণসম্পন্ন করিতেছে, 
এতন্বার। ও আমি গুণবন্ধ হইলাম ইত্যাদি” ; আবার লম্মুচিত 
কারণ বশে এই সকল প্রবৃত্তির ক্ষম্ব বা অভাব হইলেও, “আমার 
আত্মার %৭ বিশেষের জয় হহল+” এই মনে করিয়া উহাদের 

স্থাযত্ব আকাত্ষ। না করেন ;স্-অর্থাৎ সাত্বক রাব্সক ও 

তামসিক প্রব্ত্ত এবং তদীয় কাধ্যকে, আপন] হুহতে দিতীয় 

বন্তর কাখ্য বলিয়। স্থিরতর ধারণাসম্পন্ন হইয়া, যিনি উহাকে 
অন্তের কাধ্যের ভান এককালে ডপেক্ষ। করেন)(২২)। এই দেহের 

মধ্যে থাকিয়াও [যান উদাসানবৎ অঝস্থতি কারস ত্রিগুণের ছার। 

(বচলিত ন। হয়েন, দেহের মধ্যে যে কোন প্রকার [ক্রয় নিষ্পন় 

হইতেছে ততৎসমঘ্তহ এক, একটি গুণ বা গুণবিকাক্সের কাধ্য, 

উচ্ব৷ আমার (আত্মার) কাধ্য নছে। এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট 

হয়ে; এই দেহের কোন ভ্তিয়াবা জ্ঞানেজ্জিয়াপর ছারা 

কে।ন ক্রিয়াব৷ কম্মোন্দ্রয়ের দ্বারাঃ কোন ক্রিম্তা ব। প্রাণাদি 

শাক্তর দ্বার বোন (ক্রয় বামন ও বুদ্ধা।দর ঘার। 1ন্স্প্ন 

হহতেছে) দশন স্পশন্াদ ক্রয়াগুলি জ্ঞানোজ্ঞয়ের দ্বারা, 

এহণ গমন প্রভাত করিয্বাগুাল কম্মোজ্রয় দ্বাগা, হুস্ কৃষ্ঃ পাক- 

স্থল) হৎপ৩) বর্ষ লহ গুভ1ভ যঙ্রেস |ভ্রেয়ু। সকল পোষণ 

শাক্ত জশিত পাণা।দ শাক্ত দ্বারা নিষ্পন্ন হহতেছেঃ আর মনের 

বরা |চভাকাধ্য, আভমানের ছায়া অহন্কার,। বুদদারা 

অধ্যবসায় এবং অন্ভান্ত শুভর দারা অন্তান্জ কার্য সম্পন্ন 

হহুতেছে.) হুতরাং হহার কোন কাধ্যহ আ্জার নহে, এইকপ 
জানয়া (যন কোন কাধ্যে কোন ঘটনায় |কছুমাত্র (বচালত | 

'ল। হয়েনঃ (২৩) যান অমহখ হুখ,। |যান সব্ধদা আতাতেই 



১৬২ গীত1। 

অবস্থিতি করেন) যিনি, মৃত্াপওড$ পাযাণখও.ও কাঁঞ্চকে 

সমজ্ঞান করেন» বিনি প্রিয় আর আগপ্রয় বিষয়, এতহভয়ের, 
তুল্যতদর্শী, যনি অগাধ ধেধ্য সম্পন্ন, [নন্দ। এবং স্তুতিকে' 
[যনি সমজ্ঞান করেন) (২৪) ১ বান মান ও-অপমানকে সম- 

জ্ঞান. করেন, শত্র এবং ম্এরকে থান সমভাবে দেন, 

এখং 1ঝ।ন সব্বারস্ত পারত্যাগীঃ তাহাকেহ গুণাতাত বলাবায়, 

হহাহ গুণাতাতের ল্*ণ, হহাং গুণাতাতের আচার, এহ 

জানের মণ্যাষ করাধ গুখাতাত হওয়র কারণ, (২৫)। পরজ্ত 

গুণাতাত হওরার আর একাঢ মুখ্য কারণ আছে তাহ যত- 

ক্ষণ ন1] হয় ততপ্ণ কোন মতি গুণাতাত হওয। 

ঘায় শা, তাহাও তোমাকে বালতোছু,, যে ব্যক্তি, 

অব্যভিচাদিত বিবেকজ্ঞানন্বরাপ ওক বোগের থারা' অথ 

আবচ্ছিন্নভাবে |ব্ধ্যমান_ জাবও আশখরেগ অভেদ জ্ঞান পার- 

শীণনের ছারা আমাকে (লশ্বরকে / শব্ধ ধ্যান কঙেন, 

[তান পুব্ধোঞ্ সমস্ত গুণ গাশকে অ(তঞ্রম কানস। ব্রদ্ধত্ব 

প্রাপ্ত হহত্কে পারেন (২৬)। কারণ আম (স্বর) অস্ত 

এবং আর কপ ব্রন্দের এত) আমাগহ একাংশ 

ত্রন্ম বা পুর্য,. অপরাংশ প্রকাঙ, আ।ম অএক।ত পুরুষাত্মক 

পদাথ, অতএব বর্গ আর প্র্াত এতছভমহ আম ( শশ্ব ) 

এজ জান [নষ্টা রূপ, সাস্ধত ধস্মেগ আশ্রয়ও আম ঈশ্বর ) 

আর তজ্জ।নত একাওক মসৃথের আকরও আম (জন্খর) 

সুতরাং উক্ত প্রকারে ঈশম্বরারাধন। দ্বারাই সমস্ত পংলাধিত 

হইতে পারে (২৭) 

"  চতুদ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 



পঞ্চদশ অধ্যায় । 

শভগবান্ বলিলেন ।--এই বে প্রকৃতি পুরুষ .সংযোগঃ্বার' 

প্রকাপিত ব্রহ্গাদিস্তম্ব পধ্যস্ত অংসারপ& দেখতেছ ইহাকে 
একটি আশ্বথ্থ বৃক্ষম্বরূপে গণ্য কর! বায় ; কারণ বৃক্ষের সতা় 
ইহারও মূল, শাখা, স্বন্ধ। ও পর পন্ববাগির কঙ্ধান। হইতে 
পারে; গঙ্গা তরঙ্গের দ্বারা অদ্ধসমুখ্পাটিত অশ্বথ বৃক্ষের যেমন 

মুলভাগ উদ্ধদেশে অবস্থিতি করে এবং শাখাশুলি নিয়দেশে থাকে, 

এই স্ষ্টি পরম্পরা গত-সংসার. বৃক্ষও তেমন উদ্ধমুল এবং অধঃশাখ, 

ইহার মূখ্য মূল উদ্ধদেশে এবং শাখা কল অধোদিকে 
প্রন্থত হইয়া আছে, মাক্াভসম্ব্ধ চৈতন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম হছতে 
এই সংগগীর বৃক্ষটি বাহির হইয়াছে, এ নিমিত্ত তিনিই হার , 

সুখ্য মুূল। তিনি সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপ, নিত্য এবং 
মহান্ এজন্য তাহাকে ডদ্ধ বা ডদ্দিস্থ বালয়! ব্যবহার কর। যায়; 

অতএব এই সংসার বৃক্ষটি ডদ্ধ মূল হইল] তৎপর, প্রথমোৎ- 

পন্ন হুক্কম দেহধারী, পুরুষ অবাধ এই ্তন্বাদি'পত্যস্ত গ্বত প্রঞ্চার 

প্রানী বা জীব আছে হারা সকলেই সেহ মূল হইতেই ক্রুষে 

ক্রমে প্রন্থত ও বিস্ত ত হুইয়াছে, এজন্ত ইহাদিঙ্গকেই, এই 
বৃক্ষের শাখা বণিয়। গণ্য কর! যায় । এই সকল জীবের অবস্থ। 
আবদ্যা দ্বারা সমাবৃত হইয়া, .প্রক্ক্ড চৈতন্য পরূপ' অবস্থা, . 

নিাস্ত বিকৃত ও জড় ভাবাপন্ন হইয়াছে; হতরাং ব্রহ্ম বা 

ঈশ্বর হইতে নিকৃষ্ট ভাব প্রাপ্ত হইম্াছে, এজন ইহাদিখকেই 
অধ বা! অধ বলতে পারা যায়? সুতরাং এই বৃক্ষটি অধঃ- 

শাখ হইল, অথাৎ ইহার শাখা সকল অধোদকে প্রসাকিত: 
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£ুহইতেছে বল! যায় । বেদাদি শান্ত্ীসকল,[্রানানা প্রকার কর্ণ- 
কাণ্ডের এবং ফলশ্রুতিরও প্রতিপাদন করিয়! থাকেন। সেই 

অসথ্থ ক্রিয়া সমৃহই এই বৃক্ষের পত্র স্বরূপে গণ্য হইতে পরে 
কারণ বৃক্ষ যেরূপ পত্রসমূহে সমাবৃত হইক্া! এবং প্রাণ বাছু গ্রহণ 

করিয়। আপন অন্তিত্ব বর্তমান রাখে, এই সংসার বৃক্ষও 

তেমন পরিব্যাণ্ত কর্খ্বসমূহ্র দ্বারাই বিদ্যমান থাকে কর্মসমূহের 
দ্বারাই সংসার বৃক্ষের জীবনী শক্তি পরিরক্ষিত হয়। এজন্ত 
এ কর্ঘসমুহের প্রতিপাদক বেদকেও উহার পত্র স্বরূপ গ্রহণ করা 
মায়। বেদাধ্যয়নের দ্বার সংসার বৃক্ষের এইরূপ মর্ম যিনি অব 

গত হস়্েন তিনিই প্রন্কৃত বেদার্থবিৎ (১)। 

পুর্বে ষে অধঃপ্রবাহিনী শাখার কথ বলিয়াছি তাহার 
মধ্যে কিছু বিশেষ আছে, তাহা এই, যদিচ পরম ব্রহ্গ 
অপেক্ষায় সমস্ত জীবই নিকৃষ্ট বা অধোগত, অতএব এই 
সংসার বৃক্ষ অধঃশাখাই হইল তথাপি এই অধভাগের মধ্যেও 
আবার অপেক্ষাকৃত উদ্ধ ও অধভাগ আছে। গঙ্গাতীরে অদ্ধোৎ 

পাটিত বৃক্ষের শাখাগুলি যেরূপ মুল অপেক্ষায় অধোগামী 

হইলেও কতকগুলি শাখা নীচে এবং কতকগুলি উপরে 
অবস্থিত কর, সংসার (বৃক্ষের, জীব স্বরূপ শাখা গুলও 

তেমন নিম্ন ভাগ এবং উপাঁর ভাগে প্রস্থত হইতেছে, যাহার! 
পাপ পরায়ণ জীব তাহার ক্রমে পণ্ড, পতঙ্গ ও কাঁটা 
অধোযোনর 1দকে অগ্রসর হইর। তত্তজ্জাত প্রাণ্ড হইতেছে, 

, আর যাহার! পুঞ্যাচারা তাহার! দেখযোনর দিকে 'অএসর 
হহস্ব। তত্জাত প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব এই বৃক্ষের শাখ। 

নিয়ে, মধ্য লোক হইতে অবী)চ পথ্যস্ত অবনত হইয়াছে, 
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অবার উপরে, এই .মন্বষ্য লোক হইতেই সত্য লোক পর্য্যস্ত 

বিহ্ৃত হইয়াছে । হে মহাবাছো! জল সেকাদি ক্রিয়া ঘ্বার। 
যেরপ্ক সাধারণ বৃক্ষের শাখাগডলি বৃদ্ধি বা পরিপু্টি লাভ 
করে এই জীব সমূহ স্বরূপ শাখা গুলিও তেমন দেহ 

ইন্ডিয়াদি আকারে পরিণত ত্রিগুণের দ্বারা পরিপু্টি ও বৃদ্ধি 
লাভ করিয়া থাকে । রূপ, রস,* গন্ধ, স্পর্শাদ বিষন়্ সমুহ 

ইহার শাখা সমুহের অসাঙ্ঘুয় পল্লব স্বক্ষপ বল] যায়। 
এই গেণ শাখার বিষয়। এই বৃক্ষের মূল: সম্বন্ধেও কিছু 
বিশেষ আছে,এহই বৃক্ষের মুখ্য মুল হ্বরূপ যে ব্রদ্ম 
তাহাতে! পুব্বোক্ত রুপে সব্বোর্ধেই বটে, তদ্্যতীত, 

পূর্বোক্ত মত বৃক্ষের যেরূপ একট। মুখ্য মুল থাকে আর 
তাহাপ্ই অনুগত চতুদ্পান্ব' ব্যাপক আর ও অসথ্ মুল থাকে 

তন্মধ্যে তাদৃশ বৃক্ষের (গলা তীরস্থ অর্দোৎপাঁটিত বৃক্ষের ) 

বেটি মুখ্য ম্বল সেহটি ডপরের 1দকেহ থাকে, আর তাহার 

চতৃষ্পাঙ্ববন্ভী বে সকল অবান্তর মুল থাকে, তাহার ক্ষতক 
গুলি ভর্ দিকে আর কতক গুলি অধোদিক্ষে অবস্থিতি 

করে, সেইরূপ এই সংসার বৃক্ষেরও কতকগুলি অবান্তর মুল 

আছে, তাহার কত্তক গুলি অধোদিকে প্রন্ছত আর কত্তক- 

গুলি উদ্ধী দিকেও আছে? দুখজনক বিষয়ের অন্থরাগ এবং 

দুঃখজনক বিষয়ের বিদ্বেষের দ্বারহ জীবগণ এহ মনুষ্যলোকে 

নান। প্রকার কম্মানুষ্টান করিয়া থাকে, এবং তদ্থারাহ জীব, . 
হয় উদ্ভম বোনি না হয় অধম যোনি প্রাণ্ড হয়৭ বাসন], 

না থাকিল কেহ কোন কন্মাচুষ্ঠান করে না, ভাল মন্দ 

কোন খোল প্রা্ও হয় লন); সুতর/ৎ সংসার থাকে না। 
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অতএব বাযবাকেই এই স্সংসার বৃক্ষের অবাত্তর মুল বলিতে 
"পরা ধায় । তন্মধ্যে যে ওলি নীচস্বাসনা বৈধরিক “সুখ বাসনা) 

নেই “গুলিই অথ্ঃপ্রস্থত, আর বেগুলি ' উচ্চ খানা আো্রো- 
ক্রতি বিবয্িণী) সেইগুলিকে ভ্বপ্রহ্তত বলা যাইতে 

পারে ২)। 

পন্নন্ত প্রকৃত তত্বের জন্বেষণ করিলে যখন, এক, (অথও্, 

অদ্বিতীয় চৈতন্ত মাত্র স্বরূপ আত্মা 'খ্যতীত আর ফোন 

পদার্থেরই বাস্তবিক -অস্তিত্ব নাই, 'ভখন শতথ্বজ্ঞানোত এই 
বৃক্ষের এইরূপ শাখা পবা কিছুই অনুভূত হয় না। ইহা, 
্বপ্নমরীচিকাদির স্তায়, জবিদ্যা বিসৃত্ভিত মিথ্যা পদার্থ, অতএব 
ইহার আদি, অন্ত বা স্থিতি ও উপলব্ধ হয় ন1। তথাপি অনাদি 

। অবিদ্যা বাঁমিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা ইহা আতিশয় বদ্ধ মূল হইয়া! 

আছে, সুতরাং অত্যন্ত ছুরুচ্ছেদ্য । একমাত্র 'অনাসক্তিশ্বরূপ 

অস্ত্রধারাই এই বৃক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন করা যাইতে পারে । অতএব 
অনাসঙ্গ সন্ত্রের "দ্বারা ইহাক্ষে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, (৩) পরে 
'আস্ব। স্বরূপ 'পরম শ্ছানের ' অন্বেণ করিতে হয়- যেখানে 

উপস্থিত হইতে পারিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না--পুনঃ 
পুনঃ জন্ম মরণার্দি হয় না। হে মহাবাছে।! প্যাহাহইতে 

এই অংসার বৃক্ষের টিরস্বনী প্রবৃতি হুইক্লাছে দেই আদ্য 
পুরুষকে প্রপন্ন হইলাম” 'এইরূপ ধায্ণা করিয়া দিজের 
'আন্তিত্বটা, তাহাতে ঢালিয়৷ দিতে হয় তবে তাহাকে অংহষণ 

করাবাইতে পারে। ৪। 

কিন্ত সক্ষলের ভাগ্যে তাহা ঘটেনা, যাহারা অভিমান, 
ধিষরমত্ততা, এবং 'ছষন্গ দোষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
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“*সমক্ঞ. প্রকার কামনা, ধাহাঁদের চিত্ত. হইতে. এরকালে- বিছু-. 
রিত হইয়াছে, ভুখদুঃখাদি ছন্ববারা ধাহারা কিছুমাত্র জভ়ি 
ভূত ন হয়েন, যাহারা জীবাত্বা এবং পরমাত্মাকে তিরনারে, 

বেখিতে পান ন1, আর. বাহার। সর্বদা সমস্ত অধ্যাস্'বিষয় 

বা পরমাত্বাতে নিরত, তাহারাই সেই অব্যয় স্থান প্রাপ্ত 
হইতে পারেন (৫)। যে গন্তব্য স্থান প্রা হইলে পুন- 

কর্ম আসিতে হয় না, তাহ স্বপ্রাকাশ পদার্থ। তাহ! দূর্ষ্্য 

চক্ত্রমা, কিম্বা অগ্র্যাদি দ্বার! প্রকাশিত হয় না, প্রত্যুত 
তাহারই দ্বারা এই ৃূর্ধ্য শশাঙ্কাদি প্রকাশিত হুইতেছেন 
মেই স্বপ্রাকশ অবাস্থাই আমার প্রকৃত স্বরূপ (৬)। 

এস্থলে তুমি মনে করিতে পার যে “সংযোগ হইলেই 
তাহণর ধিপ্বোগ আছে, সুতরাং কোন স্থানে গমন করিলে 

ও আবার ফিরিয়! আসিতে হয়, অতএব সেই "পরমধামে 
'গেলে (ত্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে) আবার সেখান হইতে প্রাতি- 

নিবৃত্ত নাহইবে কেন?” কিন্তু তাহা হইলে তোমার 
অত্যন্ত ভ্রান্তি হইয়াছে, কারণ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি স্বর্গে 

যাওয়ার ন্যাত্র ত্ল্য ঘটনা নহে, উহ! নিতান্ত বিভিন্ন ঘটনা 

তাহা তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি--এই জীবলোকে. 
, যত জীব আছে, (প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সঙ্গে যে. চৈতন্য 
আছে.) তংসমস্তই আমার আংশ বিশেষ, সুতরাং উহ! সনাতন 

(নিভ্য)। পরন্ধ, একটি মৃৎপিও খণ্ড খণ্ড করিলে 
তাহার যেরৰ এক একটি অংশ হইতে পারে, এই স্বীব- 

গণ আমার সেইরূপ অংশ নহে, কারণ আমি অথণ্ড অস্ধি- 
ভীম ও নিরবয়ব বস্ত. স্তরাং কোনষতে৪ মামরে খণ্ড খণ্ড 
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্গাগ হইতে পারে না, তবে কি না, আকাশ যেরূপ অখণ্ড 

ও পরিব্যাপ্ত পদার্থ হইলেও নান প্রকার মেঘের অহিত 

সম্বন্ধ থাকাতে বিভিন্ন বলিয়া গণা হয়; এক পকিব্যাপ্ত 

আকীশেই, যেখানে শুত্রবর্ণ মেঘের সন্বন্ধ গ্রহণ করে সেই 

ধানে শুত্র বলিয়া ব্যবঙ্গত হয়, এবং যেখানে নীল মেঘের 

লন্বদ্ধ গ্রহণ করে সেই খানে নীলাকাশ, আর যেখানে রক্ত 

মেঘের সন্বন্দ গ্রহণ করে, সেইখানে রক্তাকাশ বলিয়! 

ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি ব্ূপে, ভ্রমজ্ঞান বশতঃ একই আকাশ 

নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। আবার এ রক্তাকাশ, পীহাকাশ, 

ও নীলাকাশ 'প্রভৃতিকে মহান আকাশের অংশ বলিয়াও 

গণ্য করা হয্। আমিও সেইরূপ এক ও অখণ্ড পদার্থ 

হইপেও ব্রিগুনাত্বিক। প্রক্কতিপ্ন সহিত অন্বন্ধ থাকাতে প্রকৃ- 
তির এক এক ভাব গ্রহণ করিয়া এক এক ভাবে ব্যবহৃত 
হই, আমার দে স্থানটা, প্রকাতি হহীাতে বিকসিন মন, এবং 

ইর্লির গুলিক্কে গ্রহণ করে, তাহাই জীব বলিরা খ্যাত; 
আবার এ মন, ও ইজিিয়।দি ও অসঙ্জ্য প্রকৃর ভেদ থাকাতে 

অসম্ঘা প্রকার মআরুতি হইয়। থাকে, তাহারই আমার 

অংশ বলিয়া গণা হয়। বাস্তবিক আমিই তাহারা 

এবং তাহারাই আমি ইহার মধ্যে কোন ভাগ বা অংশ 
হইতে পারে না৭)। এ দেগেক্তিয় মনোবুদ্ধির অধীশ্বর, 

তাদৃশ জীবগ্পণ বথন এই শরীরের পরিগ্রহ করে, আর.বখন 
পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন, বায়ু যেরূপ গন্ধধুক্ত দ্রব্য হইতে 

গন্ধ লইয়া যায় সেইন্বপ উক্ত মন ও ইন্দ্িয়াদি গ্রহণ করিয়াই 

এই দেহের ত্যাগ কিন্ব। দেহান্তরের প্রতিগ্রহ করে (৮)। 
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আত্মার কোনপ্রকার ক্রিরা বা গুণ নাই ইহা! অনেক্ষ বারই 
বলা হইতাছে, অতএব জীবভৃত অংশ সকল শ্রবণ, ত্বচ, নয়ন, 
রসনা স্বাঁঞ্চ এবং মনের মধ্যে অধিষিত হইন্া নানাপ্রকার বিষয়ের 

অনুসেবা! করিয়া থাকে । অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে ইঞ্জিয় ও 
মন প্রভৃতিই বিষয়ের ত্বার। অভিসম্বন্ধ হন, কিন্ত উহাদের 

সহিত আন্মার সন্বদ্ধ থাকা প্রযুক্ত উহাদের ক্রিপ্বা এবং 

ব্যাপারই আম্মার ক্রিয়া বা ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়, 
তাই আম্মাকে বিষয়ের অন্ু€সবী বলা হইল। এই তোমাকে 

জীব ও পরমায্বার ভেদাভেদ রহস্ত বলিলাম। তনব্বজ্ঞানের 
বিকাস হইয়। যাহাদের অজ্ঞানাগ্ধকার বিনই হইয়া যায়, 

তাহার এই জীব আর পরমের অভেদ ভাব সন্দর্শন করিতে 
পারেন, তাহারা ইহ।€র কিছুমাত্র পার্থকা দেখিতে পান ন।। 

*এই' ঘটন। বাস্কবিক কোন প্রকার প্রাপ্তি বা গমন পদার্থ 

না হইলেও ব্যবছারের ত্ববিধার নিমিন্ত ইহাকেই ব্রঙ্গ 
প্রাপ্তি ব পরমধাম গমন বলিয়া! ব্যবহার কর! হয়। অতএক 

ইহ। স্বর্গদি গ্রমন বা ন্বর্গাদি প্রাপ্তির স্তায় সংযোগ কী নৃতন 
প্রকার জন্বন্ধ বিশেষ নহে, হৃতরাং ব্রহ্গপ্রাপ্তি ব্রদ্ধগমনের 

আর বিয়োগ হইতে পারে না (৯)। 

/  উক্তপ্রকার ইন্ত্রির় মন বুদ্ধি প্রভৃতিয় সহিত অভিয়ন্বদ্ধ 

ধাকিয়। আন্ম! সর্বন[ই সুখ ছুংখ মোহাদির সহিত সস্বদ্ধ 
"আছেন, এবং কত প্রকার বিষন্ের ভোগ করিতেছেন, 

আবার এই দেহে স্থিতি এবং দেহাত্তর গ্রহছণাদিও করিতেছেন, 

ক আ্র্ষ্যের বিষয় এই ষে তথাপি অবিদ্যাচ্ছন্ ব্যক্তিগণ 

এইবূপ দরিহিত পৃদার্ধকেও দেখিতে পান্ধ না, কেবল মাত্র 
৭ 6 
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শান্র-চচ্ষু ব্যক্তিগণই সনর্শন করেন (১০), কিন্ত 'এতম্বা'খ 
এরূপ বুঝিওন। যে শীস্ত্রজ্ঞান মাত্রেই আত্মার সন্গর্শন হয়। 

পরন্ত, প্রথম শাস্ত্রজ্জান হইলে তৎপর ইত্্রিয় ও মলের অংষম 
অভ্যাস হইলে রীতিমত সমাধির 'অন্গষ্ঠান করিয়া পরে 

আপন বৃদ্ধি, মন ও অভিমানাদির মধ্যে অনু্যত ভাবে 

অবস্থিত আত্মাকে সন্দর্শন কর! যায়। কিন্তু যাহার। অকৃতাস্মা 

ত্রবং খআচেতাঃ অর্থাৎ বিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যটনযির্তিকু 

কর্শের অনুষ্ঠানের দ্বার যাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হয় নাই, 

রজোগুণ এবং তমোগুণের ভাব নিঃখেষে পরিত্যাগ করিয়া 

নির্মল সত্বৃগুপের পরিপুষ্টি দ্বারা আস্বানুভূতির উপযুক্ত হয় 
নাই, সমস্ত ইন্ত্রির এবং মন যাহদের সম্পূর্ণপে আয়ত্ত 

হয় নাই, তাহারা বহু যত্ন করিলেও .আত্মসন্দর্শন করিতে 

পারে না (১১)। 

এখন আর এক কথা শুন, পুর্বে যে আমার 
পরুম্ধাম পরমপদের বিষয় বলিয়াছি তাহাই আমার 

সর্ধাত্বকতা অবস্থা ; সেই অবস্থ। দ্বারাই,আমি জগতের মধ্যে 
অন্ুহ্যত থাকিয়া নিখিল কার্ধ্য-নিম্পত্তির সান্তা করিতেছি । 
এই যে শ্র্যমণ্ডল মধ্যগত তেজোরাশি দেখিতেছ-_-মাহা 
এই অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, এবং এই যে স্থৃধাংশ্ত 

ও হুতাশনের মধো তেজঃপুপ্ত দেখিতেছ উহা! আমার সেই 

পরম ধামের তেজ বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ আমার নেই 

স্বপ্রকাশ ত্বরূপ অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই, এই সকল 

জড় তেজঃ পদার্ঘও নিজের এবং অন্যান্য 'বস্র প্রকা'$ 

সমর্থ হইতেছে। নচেৎ লক্ষ লক্ষ স্্ধ্য চক্্রাদির উদয় হইলেও 
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রং অন্ধকারমক় থাকিত (১২)।. আমার সেই পরম পদের, 

সহিত: 'জন্বন্ধ আছে বঙ্গিক্বাই এই" পৃথিবী, স্াহয় জঙ্গম সমস্ত: 

স্তকে ধারণ করিয়া আছে, আমারই স্াবেশ থাকা নিঘস্ধন 
এই সমস্ত ফল: মূলাদি, রস বিশেষ স্বরূপ-সোম পদার্থের, 
[ারা, পরিপুষ্ট হইতেছে । অতএব আমিই এই পৃথিবী দ্বারা! 
নখিল বন্য ধারণ করিক্ব আছি, আমিই সোমরসের দ্বার! 
রমস্ত ফল মুলাদিকে পরিপুই্ করিতেছি (১৩)। আমার 

মই অবন্থার সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই, এই জঠরীয় বন্কি 
প্রাণ ও অপান শক্তির সহযোগে চর্ধ্ব, চোষ্য, লেহা, পেক্ব, 

এই চতুর্বিধ ভ্রব্ফে পরিপাক করিতেছে'; অতএব আমিই 
ী সকল রূপে &ঁ কার্ধ্য করিতেছি জামিবে (১৪)। আমিই 
সেই রূপে সমস্ত তৃতেয় হৃদয়ে সন্পিবিষ্ট আছি; এইজন্ত 
৪ফল প্রাণীর স্মৃতি এবং প্রকৃত জ্বান হয়, এৰং পাপকর্খানুষ্ঠান 

ঢালে বিপরীত জ্ঞানাদি হইয়া থাকে । খক্ প্রভৃতি সমস্ত 
বদ আমারই সেই অবন্থায় প্রতিপাদন করিম! থাকেন, * 
মতএৰ আমিই বেঞ্ের বেদ, আমার সেই অবস্থা হতেই 

বদ ও' বেদাস্ভাদি প্রকাশিত হইয়াছে, আমিই বেদের 

তত্বজ্ঞ ॥ ১৫। 

/ হে মহাবাহে।! এই জগতে ছুই প্রকার পুরুষ আছে, একাট 
্ষর বা বিনশ্বর, আর একটি অক্ষর বা অবিনশ্বর । এই যে দ্ছ্ল্ 

তত ভোঁড়িক পদার্থ সকল দেখিতেছ ইহারই নাম ক্ষর পুরুষ, 

করণ ইহা বিনশ্বর পদার্থ, আর এই স্গর নামক পুরুষের অর্থাৎ" 
খত ভূত ভোতিক' পদার্থের কারণস্বরূপ যে,মায়া-শক্তি_ 
ধাহ! কারণ স্বরূপে নিখিল কাধ্যের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, 
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তাহাকে অক্ষর পুরুষ বলা যায় (ক) ॥ (১৬)॥ উক্ত কার্য আদ 
কারণ স্বরূপ পুক্রধদ্ধয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত আর একপ্রকার 
পুকষ আছেন, তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব চৈতন্ত স্বরূপ, 
এজন্য তাহাকে পরমাত্ম! বলা হয়। ভিনি এই ত্রিলোকের মধ্যে 

অপুপ্রবিষ্ট থাকিয়৷ জীবাত্মা ব1 ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রত্যেক দেহ; 
ইন্দ্রিয় ও মন প্রত্থতির উপর প্রতুত্ব করত এই ত্রিলোক্ষকেই 
জীবিত করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, তিনি অব্যয়, তিনি, 
ঈশ্বর । ১৭। 

যেহেডু, আমি (আত্মা) পুর্বোস্ত ক্ষর আর অক্ষর নামক 

পুরুষের অতী ত, এবং শ্রেষ্ঠ এই জন্ভ লোকে এবং বেদেতে 
আমি ( আত্মা) “পুরুযোত্তম+ বলিয়া খ্যাত (১৮)। যে 

ব্যক্তি সর্বথ৷ অসম্মট় হইয়া এইরূপ পুরুযোত্বম বলির! 
আমাকে জানেন হে ভারত! সেই সর্ধবিদ্ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ 

প্রেমের সহিত আমাকে ভজন করিয়। থাকেন (১৯)। 

ৃ হেঅনঘ ! এই গুহ্যতম তত্ব বিষয়ক শাজ্স তোমাকে 

[ক] কারণ ও কার্ধ্য ভেদে যে ছুই জাতীয় জড় পদার্থের 

বিভাগ করিলেন, ইহারা পুরুষের উপাধিবিশেষ, অথাৎ, সবর্ব- 

ব্যাপক ভ্ধাকাশ যেরূপ সমস্ত বস্তার সহিত সংযুভভু আছে, 

বলিয়া এই জমঘ্ত বস্থকেই আকাশের উপাধি বলিতে পার! 

ষায়। উহাও সেইরূপ সেই সর্বব্যাপক চৈতন্য, “স্বরূপ ॥ 
পুরুষের উপাধিদরূপ, এই জন্যই ইহাদিগকে “পুরুষ” বলিয়] 
ব্যধহার করিলেন, বাস্তবিক ইহারা পুরুষ নহে, ইহার! জড়" 

পদার্থ। . 



গীত|। | ১৭৩ 

বলা হইল, হে ভারত! এই তত্ব ভুদয়দম করিতে পারিলে 

লোক বুদ্ধিমান এবং কৃতকার্য হইয়। থাকে (২*)। 
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত, 

ষোড়শ অধ্যায়। 

শ্রীতগব।ন্ বলিলেন ।-মনুষ্যের তিন প্রকার প্রন্কৃতি 
সম্ভবে, একটি দৈবী, একটি ১আম্মরী, আর একটি রাক্ষসী 
প্রকৃতি । ইহার! ক্রমে সত্ব, রঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে 

সমুৎ্পন্ন হয়। এতন্মধ্যে ধাহার। দৈবী গ্রকৃতির আদান করিয়া 
জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাদের আত্মোন্লতি ব৷ মুক্যাদি হইতে 
পারে। যদিও ইহা পুর্বে (৯ম অধ্যায়ে) একটু, হুচনা করা" 
হইয়াছে বটে কিক তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য আবার বিস্তার 
রূপে বল! যাইতেছে+_ | 

অভয়, সত্বপগুদ্ধি, আর জ্ঞান এবং যোগ বিষয়ে নিষ্ঠ| (ক) 

ইত্যাদি কয়েকট্রিকে প্রধানতমগ্ডণ এবং শক্তিকে “্দৈবী বা 

(ক) "এইপুত্র কলত্াদি সমস্ত পরিজনবর্গ এবং সকল 

প্রকার পরিচ্ছদ ও প্রতিগ্রহাদি .পরিত্যাগ করিয়া! €কবলমাত্র 
'একাঁকী আমি কিরূপে জীবিত থাকিব” এইব্ূপ ভীতির উদয় 

নাশ্হিইক্ক! প্রত্যুত উহাতেই এক প্রকার উৎসাহ বিশেষের নাম 
“অভয়” অন্তঃকরণের নির্লতা অর্থাৎ সম্যকৃক্ধপে আত্মতত্ব 

পরিক্ষুরণের উপযুক্ততাই “সত্ব সংগুদ্ধি”। আত্মতত্বাদি প্রকা- 
, শক শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপধ্য প্রৃহণ করিয়া যে'সংস্কার বিশেহ 
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সাত্বাকী প্রকৃতি বা দৈবী সম্পদ বলা! যায়। এই গুলি পাঁরম 
ংস্ত আশ্রমে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রা হয়। আর দনি শক্তি : 

দমশক্কি) যজ্ঞ প্রবৃত্তি, স্বাধ্যায় শক্তি এবং তপঃ শক্তি 

প্রভৃতি (খ) কতকগুলি শক্তিও সান্তিকী ব! দৈবী প্রকৃতি 

কিন্বা দৈবী সম্পদ বলিয়া! জানিবে, এই গুলি অশাংশক্রষে 

চতুরাশ্রমেই বিকসিত হয়। আর আর্ডাব, অহিংস, সত্য, 
পপ পপ পসপিপপাসী 

জন্মে তাহাকে “জ্ঞান” বলে। সেই জ্ঞান, কার্ষ্যে পরিণত করার 

নিমিত্ত অর্থাৎ দেহাদি জড়পদার্থের অতীত আত্মতত্ব অন্থ- 

ভবের নিমিত্ত চিত্বৈকাগ্রতারদ্দির অভ্যাস করাকে “যোগ” বলে। 

এই জ্ঞান আর যোগেতে সর্বদা নিষ্ঠা থাকাকে “জ্ঞান যোগ 

নিষ্ঠা” বলে। 

(খ) আপন পরিজন এবং সত্পান্রে যথা! শক্তি অন্নাণি 

বিভাগ করিয়া দেওয়াকে “বান” বলে। বাহ্যেজ্রিয়ের সংযম, . 

ধতুকালাদ্যতিরিক্ত কালে স্ত্রী সংস্পর্শাদির অভাবকে"দম” বলে। 

দেবতাদির উদ্দেশে এক এক ক্রিয়া বিশেষকে “যজ্ঞ” বলে। 

যজ্ঞ চার প্রকারে বিভক্ত যথা--দেব যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ 

এবং মনুষ্য যজ্জ। দেবতার উদ্দেশে যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ 

করা.হয় তাহাই দেব যজ্ঞ, আর শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকে পিতৃ যজ্ঞ বলে, 
কাক ও কুকুরাদি প্রণীকে অন্নদানের নাম ভূত যজ্ঞ, এবং 

অতিথি সতকারকে মনুষ্য যজ্ঞ বলে। আম্মোক্সতি বাষনায় 

রেঘ বেনবান্তাদি শান্স অধ্যয়ন পুথ্বক ভদীয় নিগুড়ার্থ হাদয়ঙম 
করাকে খাধ্যায় বলে। শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক 'জে 

এক্ষক্বপ ক্রিয়া বিশেষ আছে তাহার নাম তপ।. ইহার রিৰরণ 

্্থং ভগবান গুদশ অধ্যায়ে বলিষেন। 



শীষ্কা। ৭৫ 

জ্নচক্ষাধ, ত্যাগ, শাস্তি, "অলৈহ্যন, সর্ধ্বতৃনতময়া, কালো নুখন্ব, 
“সুতা, সজ্জা, প্ম্াপল্য, “ভেজ, ক্ষমা, ধতি, পৌচ,; জবং 

অমানিত্বাদি.শক্তিগুলিও গ) দৈবী বা সাত্বিকী প্রন্কাতি 
বা.দৈবী-ম্পদ্-বলিক্। কথিত হয়। এই স্লি 'াদ্বপাদি চতু 
বর্ণের 'মধ্যেই নিকলিত হইতে পারে। ।হোক্চাবন্ত ! 
যাহার পুর্ব জন্মের কর্মানুসান্রে.এই দ্বেখী প্লাঙ্কতির দীজ : লইয়। 

[গ] অবক্র দ্বতাবকে আক্কদ্য্ বলে) কোন 'একার 

প্রাণী-বিনাশের হেতু ন1.হওয়াকে “অহিংস” 'বলে ; ন্দানারও 

দ্বারা আক্রোশ ব। তাড়ন। প্রাপ্ত হইয়া মে তৎ্প্রতিকারের 

নিমিত্ত বৃত্তিৰিশেষ বিজ্ত্বিত হয় তাহার নাম পক্মক্রোধ+ ১ 
মস্ত কুমফণ তগবানে সমর্পণ করাকে “ত্যাগ/ৰলে। মন গ্নয়, 
করার ক্ষমতাকে “শাস্তি” বলো, পরোক্ষে পরদোরাদিকীর্তনের 
প্ররৃত্তিকে “পৈগুন” বলে, সেই বৃত্তির সংযম রূরার তার 
নাম “অপৈগ্জন” ; সর্বদ: ভোগ্য বিষয়ের সন্গিকর্ম খারিলেও 

তাহাতে আসক্ত না-হওয়াকে “অলোলুগতা” বলে 'স্ত্রী বাক 
অঙ্গবুদ্ধি ও কুঙ্গলাক ধারা অভিভূত না হইয়া আত্মাকে চ্ছির 
রাখিতে পারাকে “তেজ” বলে ; অপকারীর প্রত্যপকারে সায়র্ধ্য 

সত্বেও শান্ত থাকার ক্ষমতাকে “ক্ষমা” বলে ) বথাবিহিত কার্যে 
দেহ ও ইন্দিয়াদি অবসাদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে ধৈর্যযুক 
র্[খিবার বত্ববিশেষকে এখানে “ধুতি” বলে ) ধনগ্রয়োপ্না়িতে 
মায়া ও অনৃতাদি না থাকাকে এখানে শৌচ বলা হইয়াছে। 

, এসমস্ভ কথা অন্তর অন্তভাবে ব্যবহুত হইয়। গ্লাকে। কিন্ত 

॥ এখানে এইরূপই তাৎপধ্য। (মধুলুদন সঃ). 



১৭৬ গীতা | 

ভন্ম গ্রহণ করেন, তাহাদেরই পরিণামে নানাবিধ কারণের . 

সাহায্যে, এই সকল শক্তি গুলি পরিক্ষটিত হইয়া থাকে 

(৯১২, ৩)। রর 

দত্ত, দর্ণ, ক্রোখ অভিমান, নিষ্ট রতা, এবং প্রমাদ 

আলন্ত, মোহ প্রভৃতি রজত্তমোগুপজাত প্রকৃতিকে আহ্বরী 

ও রাক্ষসী প্রকৃতি বলে; অর্থাৎ এই সমস্য প্রকৃতি বদি 

অনুরাগ হেতু প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আন্থরী, এবং 

বিদ্বেষ হেতু প্রকাশিত হইলে, তাহাকেই আবার রাক্ষসী 

্রন্ৃতি বলাায় । [হে পার্থ! বাহার প্রাক্তন দূরদৃষ্ট ফলে 

অসৎ কুল হইতে এই সকল কুগ্ররুতির বীজ লইয়া জন্ম- 

গ্রহন করে, তাহাদের পরিণামেও বিবিধ কারণের সাহায্যে 

এ সকল কুপ্রবৃত্তি বিকজিত হয় (8)। .
 এ 

এই যে ব্রিবিধ প্রন্কৃতির কথা বলা হইল তন্মধ্যে দৈবী 

প্রকৃতির বারা মোক্ষ লাভ, এবং আম্বরী আর রাক্ষসী 

প্রস্তুতির গার! সংসারে বন্ধন হইয়। থাকে । হে পাগুব ! 

তুমি তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত হইওন!, কারণ তুমি সৎ" 

কুলজাত, অতএব দৈবী সম্পদের বীজ গ্রহণ করিয়াই জন্ম- 

গ্রহণ করিয়াহু, তোমার নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে ৫)। 

হেপার্থ। এই জগতে ছুই প্রকার স্থট্টি বিখ্যাত -আছে, 

একটি দৈবী আর একটি আম্ুরী, তন্মধ্যে দৈবী কৃষি বিস্তার 

পুর্ধাক বলিয়াছি; এক্ষনে আন্মরী সির কথ শ্রবণ কর'৬) 

_ খাছাদিগকে এই বক্ষ্যমণ লক্ষণ যু দেখিবে, তাহা্দিগেরই 

'আম্রী স্ষ্টি জানিনে, এবং তাহারাই আন্ুর প্রকৃতির লোৰ 

বলিয়। কী্িত আছর গা লোকেরা ধন্দ অধশ্মা * 



গীতা | ১৭দি 

তত্প্রতিপাদক বাক্য সকল (বেদ) জানেনা ও মানেনা) সুত্তরাং 

ভাহাদিগের শৌচ বা আচার ব। সত্যনিষ্টা থাকেনা €)।. 

তাহারা বলিয়া থাকে যে “এই জগতে সত্যতত্ব প্রকাশক 

কোন গ্রন্থ নাই, বেদ সত্য প্রকাশক নহে_উহা মিথ্যা বিষয়ের 

প্রতিপাদক, ধন্াধন্ম্য নামেও বাস্তবিক কোন, পদার্থ নাই 

এবং তাহার ব্যবস্থাপক ঈশ্বরও নাই, এই প্রাণীজগৎ কেবল 

কাম প্রযুক্ত স্ত্রীপুরুষের জস্বন্ধাধীনেই সম্ভৃত হুইয়াছে, তদ্দতীত 

ইহার আর কোন কারণ নাই” ৮)। উক্ত নষ্টাস্ব! ও অঙ্গ বুদ্ধি 
গণ এই প্রকার কুজ্জানের আশ্রম্ন লইয়া জগতের অহিত জনক 

বা ক্ষয় কারক অতি ভয়াবহ কন্মের অনুষ্টান করিয়াধাকে, 

সুতরাং উহ্বারাই জগতের পরমশক্র, (৯) উহার! অতি দশ্ত, মান্য 

ও মদান্বিত হইয়া থাকে, হণ্প,র অভিলাষের, আশ্রয় লইয়! 
মোহ পরবশে নানাপ্রকার অসছুপায়ের অবলম্বন করে এবং 

তদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে, আর অতান্ত অগুচিব্রত 

হয় (১*)। মরণকাল পর্যাস্ত ইহারা অপরিমেয় বিষয়ার্ছীনও 
সংরক্ষণ-চিত্তাতেেই বিব্রত থাকে, এবং কেবল বিষয় ভোগ”কই 
অত্যন্ত সার পদার্থ বলিয়া মনে করে (১১)। ইহার! শত শত 
আশ! পাশ দ্বার নিবদ্ধ গফিয়া ঘোর কাম ক্রোধ পরবশে 

নানাবিধ কাম্য ভোগের নিমিত্ত অন্যায়-পূর্বক" অর্থ সঞ্চর 
করিতে জর্বদ] চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা অজ্ঞান বিমো- 

হিত হইয়৷ সর্বদা কেবল “দ্য এই লাভ করিলাম কল্য 
অমুক মনোরথ পরিপুরণ করিব, আনব আমার এই সম্পত্তি' 

৷ আছে, পরে আমার এত হইবে, এই শক্রকে আজ দমন 
ৃ করা গেল, 'অন্য শক্রগণকে এইরূপে পরাছিত ও, নিহত 



তা 
করিব, আমি অত্যন্ত প্রতৃত্বশালী আমি ভোগী, আমি একজন 
জগতের মধ্যে সিদ্ধ) বলবান ও স্থখী পুরুষ এবং একজন 

সম্পৎশাঙগী ও মহাকুলীন, এই সংসারে মৎসদৃশকে আডু 
আমি শত শত দান ও যজ্ঞ করিস যশ প্রতিভা ছারা 

সকলের উপরিস্থ হইব) তখন কি অতুল আনন্দই হইবে” 

ইত্যাদি অসংখ্য কুকার্ধ্য ও কুপ্রবৃত্তির সেবক হইয়] 

থাকে € ১২।১৩১৪।১৫ )। | 

উত্ত কামোপভোগ প্রসক্ত ব্যক্তিগণ এরূপ বিবিধ কুমগংস্কার 

দ্বার! ভ্রান্ত ও মোহ জালে সমাবৃত হইয়া ঘোর ও অওুচি নরকে 

নিপতিত হয়। যদি যনে কর, যে উহাদের মধ্যে যাহার কথিত 

ভাষে দান যজ্ঞাদি অন্থষ্ঠান করে তাহাদের নরক হইবে কেন, 

পরদ্ধ তত্তৎদান ও যজ্ঞাদি বার! উহাদের স্বর্গ হওয়াই উচিত। ' 

তাহা। তোমার ভ্রান্তি )কারণ উনারা আপনাপনি আপনাকে 

শ্রেষ্ঠ মনে করিয়। দত্তমহকারে & সকল কার্ধ্যাদির অনুষ্ঠান 

করিয়া* থাকে (১০)। তাহার! অহঙ্কার, বল, দর্প কাম ও 

ক্রোধের আশ্রয় লইয়া, উহাদের দেহাত্যন্তরবর্তী আমাকে 
(ঈশ্বরকে ) বিদ্বেষপুর্বক অন্য়া। করিয়। থাকে। ঈদৃশ ভ্রু 

মনা ঈশ্বর বিদ্বেষক অপ্তভ্ধদর্শী নরাধমদিগকে আমি অর্কাদা 

এই সংসায়ে আহ্মর-যোনিতে নিক্ষেপ করি ; হে কৌন্তেয়! এ 
মুড ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মেই অন্থুর যোনী প্রাপ্ত হইয়া! আমাকে 
₹"সকরিতে না পারিয়। নানাপ্রকার অধমাগতি প্রাঞ্ধ হয় ২+)। 

“. হে ধনধয়! কাম ক্রোধ আর লোভ এই তিনটিকেই 
আত্ম বিনাশের মূল কারণ এবং ঘোর নরকের দ্বাক় বলিয়। 

জানিবে. অভঞব' এই তিনটিকে প্রথমেহ পরিত্যাগ কর 
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আবন্ঠক €২০) হে কৌত্েয়! বেব্যক্তি এই ভিন নরকের 
দ্বার হইতে বিষুস্ত হয় সেই আত্মার প্রকৃত শ্রেয়স্কর আট” 

রণ' করে এবং তন্বার!। পরমাগতি প্রাপ্ত হইতে পারে (২২)। 

যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পন্রিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছাচারের অনুবেষ্তী 
হইয়া বিচরণ করে সে কখনই সিদ্ধি, সুখ ও উৎকৃক্ণ গ্ত্ি- 
লাত করিতে পারে না (২৩)। অতএব তোমার পক্ষেও 

কর্তব্য ও অকর্তব্য অবধারণ বিষয়ে এক মাত্র শাস্্রেই প্রষান 

বলিয়া গণ্য করা উচিত, এবং শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম সফল 
অবগত হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ২৪) | [ক] 

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 

কে) তগবান পূর্বে বলিয়াছেন যে, আমি উন্নত' বা অবনত, 
কাহার প্রতি সন্ধষ্ঠ বা অস্তষ্ট হইয়া কলহস্ত করি না, আবার 
যেন তাহার বিপরীত যর্শপ্রকাশক কথা বলিলেন । ইহার ' 
অতি মনোহর মীমাংস। আছে, কিন্ত এ সমস্ত বিষয় এখানে 

বিস্তার করা তত আবশ্যক. মনে করে না। ধর্শাব্যাখ্যায় 

সমন্তই দেশ্লিতে পাইবেন । 



সপ্তদশ অধ্যায় । 

অর্জুন বলিলেন হে কুষ্ণ! যাহারা আলন্তাদি দোষে 

শাস্খ্রীয় বিধি অবগত নহে, ত্ুতরাৎ অনেক কার্য শাস্ত্রের 

উত্লজ্ঘন করিতেছে অথচ পরম্পরাগত যে সকল বিহিত ও 

নিষিদ্ধ কার্ধ্য আছে তাহারই শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান ও 

বর্ধন করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এটি, কি নিষ্ঠা হইল? 

উহা! কি জাত্তিকী নিষ্ঠা, কি রাজসী নিষ্ঠা কি তামসী নিষ্ঠা 

বলিয়া গণ্য হইবে তদ্দিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্বাক বলুন 

(১)। শ্রীতগবান বলিলেন, মনুষ্যাদগের স্বভাবতই তিন 

প্রকার শ্রদ্ধা রহিয়াছে । একটি সান্বিক, একটি রাজী ,আর, 

তামসী শ্রদ্ধা+ এবিষষ বিস্তার পূর্বাক বলিডেছি শুন। 

তদ্ধারাই তোমার প্রশ্খের মীমাংসা হইবে। হে ভারত! 

প্রাত্যেক পুরুষেরই অন্তকরণের অনুরূপ অদ্ধা হইয়া থাকে 

অর্থাৎ সাতিক, রাজসিক, বা তামসিক; যেরূপ সংস্কার রাশি 

দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ গঠিত তদন্বব্ধপ্ুই, তাহাদের শ্রদ্ধা 

হইয্বা থাকে । সত্ব প্রধান অন্তঃকরণে সাব্িকি বিষঙ্বে শ্রদ্ধা 

অনুরাগ বিশেষ হয়, রজ প্রধানে রাজসিক বিষয় এবং 

তমঃ প্রধানে তামসিক বিষক্ষে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে । এই. 

হইল শ্রদ্ধীর বিবরণ । এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ 

.কর। এই যে শাস্ত্রীয় জ্ঞান-ৃন্য কশ্মাধিকৃত পুরুষের কথা 
ধলিলে, উহাকে যাদৃশ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ দেখিতেছ তাহাতেই 
উহার অন্তঃকরণের নিষ্ঠা! (সংস্থিতি) জানিবে ; কারণ ভিন্ন ভিন্ন 

বিষয়ে অন্কুরাগ বিশেষ বা শ্রদ্ধা দেখিয়াই পুকুমের অন্তঃ- 
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করণের অবস্থা জানা যাত্ু। তাহার অন্তঃকরণ কি বত্বগচগই 
নিষ্ সম্পন্ন, কিন্বা রলোগুণে, অথবা তমোগুণে তাহা ধুঝিতে 

পারা যায় ) কেন না, পুরুষের বুদ্ধি এবং মন প্রভৃতি অস্তঃ- 

করণ সত্ব, রজঃ) এবং তম এই ত্রিগুপের দ্বার। গঠিত, 
ত্রিুণ কিছু কখনই আপনাপন কার্য অর্থাৎ আপনাপন 
ীবৃদ্ধির নিমিভ তছপযুক্ত বিষয়ের সহিত আয়ক্কি বা 
অন্ুরক্তি না"কবিয়! থাকিতে পারে ন1। সত্বগুণ সাত্বিক নিষ- 

গ্ের সহিত আশক্তি বা অনুরক্তি করিবে ; রজোগুণ, রাজ্জসিক 

বিষয়ের সহিত এবং তমোগুণ, তামসিক বিষয়ের সহিত 

আশক্তি করিবে, অতএব এই ক্রিবিধ শ্রদ্ধা বা ত্রিবিধ 

অনুরাগময়ই পুরুষের জদয় ) স্থতরাৎ যে পুরুষের যে দিকে শ্রদ্ধ 

বা অনুরাগ বিশেষ দুষ্ট হইয়া! থাকে বা যাহার সেই গুণেনু 
আধিক্য আছে, সে সেই গুণেই, নিষ্ঠা সম্পর ইহ! 

বুঝিতে হইবে । দাহার রাজজ বিষজে শ্রদ্ধা দেখা যায় সে 

রজোগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন, যাহার তমোময় বিষয়ে শ্রদ্ধা * দেখ, 

দে তষোগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন, আর যাহার সাস্তি বিষয়ে শদ্ধা 

দেখা যায় সে সত্বৃগুণ নিষ্ঠ। সম্পন্ন জানিবে। 

ইহার কএকটি উদাহরণ বলিতেছি ওবেই হুম্পষ্ট বুঝিতে 

পারিবে। যাহারা দ্বভাবভঃইষু «দেবোপাসনার শ্রদ্ধা সম্পর 
তাহাদের সাত্বিকী নিষ্ঠ।; ধাহাধা শ্রন্ত! সম্পন্ন হইর1 কেবল ঘক্ষ- 

রাক্ষসাধির উপাসনা করে তাহাদের রাজসী নিষ্ঠা, আর. 
যাহার! "ৃত প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাঁসন!* 
করে তাহাদের তমোগুণে নিষ্ঠা বুঝিতে হইবে। অতএব 
ভূমি যাঁদৃশ, ব্যক্তির কথ! বলিয়াছ তিনি ৰখন স্বভাবাহুগ 
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শ্রন্ধ। "বারা বিহিত দ্বেবগণাদির অগ্চনা করেন তীহাদের 

লাস্বিকী, নিষ্ঠাই জালিবে &) (তবে অবশ্ঠ তঙ্গোগুণেরও 
প্রগলভতা-আছে, নতৃবা এধ্যয়না্দি বিষয়ে আলস্যাদি ধর্টকিত 

না, ' অতএব সাত্বিকী নিষ্ঠা হইলেও বিশুদ্ধ সাস্কিকী নছে,' 

কিন্ত তমো বিমিশ্রিত সাত্বিক নিষ্ঠা বলাবষাইতে পারে ) 
নিষ্ঠাজাচনর আরও লক্ষণ বপিতেছি শ্রবণ কর, যাহার। কাম 

রাগ 'বলান্বিত হইয়া দত্ত ও অহঙ্কার সহকারে, অশান্ত 
বিহিত, ঘোর তগপন্তা করে (৫)। এমন কি, অতিশয় 

ক্কঠোরাচরণ হ্বারা শরীরস্থ ভূত ভৌতিক পদার্থ গুলিকে 
বিশুদ্ধ করিয়া ফেলে, স্থতরাং শরীরাভিমানী আম্মাকে ও 

নিপীড়িত করে ;সেই বিবেক বুদ্ধি রহিত বিচেতা ব্যক্তি 

দিগকে ষনুষ্যাকার অনুর বা আস্রী নিষ্ঠ। সম্পর (রজগুনে। 
নিষ্ঠ। সম্পন্থ') বলিয়া জানিৰে ড৬্১। এতদ্যতীত তব্রাবিধ 

আহার, ত্রিবিধষজ্ঞ, ত্রিবিধতপ, ও ত্রিবিধ দানের দ্বারাও 

সন্বাদিগুণ নিষ্ঠ1। বা! দৈবীনিষ্ঠাদি জানা যাইতে পারে; কারণ 
উত্ত আহারাদি সমস্তই এক এক প্রকার প্রক্লৃতি ভেদে এক 

এক প্রকার লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ 
করিয়া বলিতেছি শুন (৭)। যেত্্রব্য আহারে দ্বারা আয়ু, 

চিত্তের স্ৈর্ধয, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম স্থথ এবং প্রীতি 
বিবর্ধন করে, যে জাহার রদ্দযুক্ত এবং স্নেহ প্রধান, যে ভ্রব্য 

. আহার করিলে, ভাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্যন্ত শরীরে স্থাক়ী 

:হুয় আর ঘাহা হদ্য (কোন প্রকার বিকট, অথব। উগ্র 
গদ্ধযুক্ত নহে) ঈরদৃশ ভ্রব্য সকল সাত্বিক লোকের প্রি 
হইন্বা খাকে। আর যে সকল দ্রব্য কটু, অন্ন. লবনযুক্ত, 
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এবং উষ্কবীর্ধ্য, তীক্ষ ও রুক্ষতা কারক, এবং উত্তাপ. 

বর্ধক উহা! রাজসিক প্রক্কতির প্রি হইয়া থাক, এ. সকঙ্গ'. 
আহান্বের ঘার! ছুঃখ শোক ও নন! প্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হৃইয়!, 

থাকে । অর্ধপক এবং বিরসন্ত। প্রাঞ্ধ (যাহার, প্রকৃত স্বা্: 

নষ্ট হইয়! গিয়াছে ), এবং পুতিমত্ পধুসিত উচ্ছিষ্টাদি 
অমেধ্য আহার সকল তামস লোকের প্রিষ্ব হইয়া থাকে (১০)। 

ফলাকাম্ধ। পরিশৃন্য হুইক্বা কেবল মাত্র কর্তব্যতা বোধে, 
বথাবিধি যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর! হক তাহাকে সাঁত্তিক যজ্ঞ 

₹হে (১১), এবং ফল কামনার বশবর্তী হইয়া! কিম্বা বশোলিপ্সা 

স্বারা যে যক্ত করা হয়, ছে ভরত! শ্রেষ্ঠ, তাহাকে রাজস যজ্ 

বলিয়া! জানিবে (১২)। যে যজ্ঞ, বিধি হীন, অক্নদান বিহীন, 

মন্ত্র বিহীন ও উপযুক্ত দক্ষিণা বিহীন এবৎ ন্ধা বিরহিত " 

তাছাকে তামস যজ্ঞ বলে ।১৩। 

এখন তপস্যার পতেদ শুন, দেবতা, রাম, গুরু এবং 

সাধু ব্যক্তির পুজা, শোঁচ, ফজুতা, ব্রক্ষচর্ধ্য, এবং অহিৎসা, 
ইহাকে শারীর তপ্া বলে | (১৪) অনুগ্থেগকর সক্তপিয় এব' 
হিত বাক্য প্রয়োগ, বেদ এবং প্রণবাদির অভ্যাস করাকে 

বাঙময় তপ বলে ।(১৫) মনের প্রসন্নতা (বিষয় চিন্তায় ব্যাকুলতা 

না থাকা), মৌন্যতা (জর্ব ,লোক হিতৈষিতা), মৌন' 
(নিষিদ্ধ বিষয় চিস্ত। না কর1), আত্ম. বিনিগ্রহ (সমস্ত বৃত্তির 
নিরোধ করিয়৷ মনের ম্বরূপনিরোধ করা), ভাবগুদ্ধি (কাম, 

ক্রোধাদির নিবৃত্তি, কিংবা অকপট ব্যবহার), ইহাকে সামি , 

তপ বলে 10১৬) যাহার ফলাকাজ্জ। পরিশুন্ত হইয়] পরম শ্রদ্ধা 
সহকারে উক্ত ত্রিবিধ তগস্যার় অনুষ্ঠান করেন তাহ1দিগের 



১৮৪ গীতা । 

সাত্বক তপস্যা বল যায় 10১৭) বাহারা মনুষ্যসমাজে সৎকার, 

সম্বান ও পৃজাদি লাভের নিমিত্ত দস্তভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার 

অঙ্ষ্ঠান করেন সেই পারত্রিক ফল শুন্য তপস্যাকে রচ্জিস্ 
তপস্য। বলে। (১৮) অতি ছুরাগ্রহের দ্বারায়, পরের উৎসাদনের 

নিমিত্ত আত্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা 

করে তাহাকে তামস বলিয়া জানিবে (১৯)। 

অতঃপর দানের বিবরণ বল! যাইতেছে ; উপকারক ব্যক্তির 
প্রত্যুপকার মানসে নহে, কিন্তু কেবল দাতব্য মাত্র বোধে যে 

উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্রান্থরসারে দান কর! যায়, তাহাকে 
সাত্বিক দান বলে(২০)। প্রত্যুপকার কামনায় কিম্বা ফল কামনায় 
মনকষ্ট সহকারে যে দান কর! যায় তাহাকে রাজস দান 

কহে (২১)। এবং দেশ কাল পাত্রাদির বিচার ন1 করিয়া 
যেকোন দেশৈ, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে, অসৎ- 

কার ও অবজ্ঞতাসহকারে যে দান কর বায় তাহাধ নাম 

তামষ, দান। অতএব হে ধলঞ্জয় তোমাকেও সাত্বিকাহার 

সাত্বিক যজ্ঞ ও সার্থিক দান কর! কর্তব্য (২২)।, 
পরস্ত, ইহাও সত্য যে উক্ত যজ্ঞা।দ কিয়া সকল সর্বা 

বিশুদ্ধ হওয়। নিতান্ত হুষ্ধর; সুতরাং উপযুক্ত ফল ব্যাধাতের 

আশঙ্কা আছে, কিন্ত এমন একরূপ উপায় আছে যদ্বারা সমস্ত 

অভাব পরিপূর্ণ হইয়া! এর সকল যন্ঞাদি পুর্থ ফলদায়ক হয়। 

পরমাত্বা পরমেশ্বরের এই [তিনটা নাম আছে একটা 'ও৮ 

, একটা “তৎ* একটা “সৎ" ইহা বেদ বেদাস্তে আছে এবং 

ইহার বিশেষ ।ববরণ ধর্মব্যাথ্যায় ডরষ্টব্য 



গাত। | ১৮৫ 

খবিগণও আপনাপন স্থৃতিতে , উল্লেখ কিয়াছেন। প্রজা- 

পতি যখন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ ও বেদ সৃতি করিয়াছিলেন তখন 

এই তিনটী নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন । এই জন্য ধাহার! 
ব্ন্ববাদী তীাহীরা ও কারের উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান, 

ও তপস্যাদি বিহিত ক্রিয়ার সর্ধদ, অনুষ্ঠান করিয়া 

থাকেন (২৪)। যাহারা মোক্ষাকাজ্জী তাহারা “তৎ” শবের 

অভিধান পূর্বক ফলাভিসন্ধান বিরহিত তপ, যজ্ঞ, দানাদি 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৬)। 

হে পার্থ! এই “সৎ” শবটা সাধু ভাব বুঝাইতে 

প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যজ্ঞ, তপন্তা এবং দানাদি নিষ্ঠাতে 
ও «সৎ” শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর কেবল মাত্র 

*ব্রহ্গ জ্ঞানানুকুল ক্রিয়াকেও “সৎ” বলিয়া থাকে। অতএব 

অন্তঃকরণের সমাধান জহকারে "ও ৮ “তৎ% “সৎ” এই 

ত্রিবিধ ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণ হইতে 
পারে। যে যজ্ঞ) যে দান, যে তপস্ত| অশ্রদ্ধা পূর্বক কৃত হইয়া 

থাকে তাহাকে “অসৎ” বলে। তাদুশ কার্দরযর ছ্বারা না 

ইহকালে কোঁন কল সাধন হয় না পরকালেই কোন ফল 

দায়ক হয়। অতএব হে অজ্জুন, তোমার যেন তাদূশ মতি 
কখনই না হয় ২৮)। 

| সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 



অক্টাদশ অধ্যায় । 

অক্জুন বলিলেন,-হে মহাবাহে! ! সংন্যাস ও ত্যাগ এই 
উভয়ের কি পার্থক্য আছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না! । 
হে কেশীনিঘুদন ! হে হৃষীকেশ! তদ্বিশয় জানিবার নিমিত্ত 

আমার অভিলাষ হইয়াছে (১)। 
শ্রীতগবান বলিলেন,__সংন্যাস.ও ত্যাগের বাস্তবিক কোন 

পার্থক্য নাই, সংন্যাসেরই একটু বিশেষ অবন্থাকে ত্যাগ বলে। 

পণ্ডিতগণ কাম্যকশ্মের পরিত্যাগ করাকে “সংন্যাস” বলিয়াছেন 

এবং সমস্ত কর্মের ফলাকাঙ। পরিত্যাগ করাকেই “ত্যাগ” বলি- 
যাছেন। অতএব সংক্ষ্যাসেরই বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বঙিক়। 
গণ্য করা হইল ২)। পরস্ত এই ত্যাগ ঝ! সংস্থাস বিষয়ে কোন 
কৌন খধিগণের, একটু জটিলমত ষিদ্ধাস্ত দেখিয়া আপাততঃ 
মতদ্বৈধের আশঙ্কা হস, এবং তদ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে, 
কিন্তু বাস্তবিক তাছাতে, কোন দ্বৈধ ব| বিরোধ নাই। অত- 

এব তাদ্বষয় মীমাংস।! করিয়া বলা যাইতেছে, কোন কোন 

খাষগণ বলিয়াছেন যে জীব, দেহ মন ইন্ট্রিয়াদির দ্বারা, যে 

কোন ক্রিয়া করে তৎ্সমস্তই বন্ধের হেতু হইয়া থাকে, 
অতএব অভার্ভ দোযের ন্যায়, দেহ মন, ইন্দ্রিয়াদির দ্বার! 
নিম্পাদ্য জঅমঘ্ত কম্টমই পনিত্যজ্য আবার কেহ কেহ 
তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত কাঁরয়া৷ থাকেন। তাহারা বলেন, 

যজ্ঞ, দান, ও তপ প্রভৃতি কর্ম্ানুষ্ঠানের দ্বার! বিশুদ্ধ হইয়। 
“পঁচত্ত ব্রচ্ষজানের অধিকারী হয়, অতএব ইহা পরিত্যজ্য 

নহে (১ ২ ৩)। হে. ভরতসত্তম, এতচুভয়পক্ষের মীমাংস! 



গীতা। ১৮৭ 

আমার নিকট শুন, হে পুরুষপ্রবর! শাস্ত্রে ব্রিবিধত্যাগের 
বিষয় উল্লিখিত আছে, একটি সাত্তবিকত্যাগ, একটি রাজসিক- 
ত্যাগ, আর একটি তামপিকত্যাগ, তাহা৷ অতঃপর বলা যাই- 
তেজ্ছে (8)। ফল কথা, যজ্ঞপান ও তপ প্রভৃতি কর কখনই 

পরিত্যঞ্য নছেঃ তাহা সর্বপাই অনুষ্ঠান করা উচিত ; কারণ 
যজ্ঞদান তপ প্রভৃতি কর্তার! মনীষদিগের (যাহারা ফলাভি- 

সন্ধিরহিত তাহাদিগের ) দেহ মন ও ইন্ছ্রিয়াদির বিশুদ্ধি বা 

নিশ্বলতা (আত্মান্ুভবের উপযুক্ততা) সম্পাদিত হ্হ্য় 

থাকে ৫)। অতএব, আসক ও ফলকামন৷ পরিশূন্য হইয়া 
এই সকল কর্মের অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য, হে পার্থ! ইহাই 
আমার নিশ্চিত মত জানিবে ৬)। যে মনাধিগণ বন্ধন ভয়ে 

কম্মপরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহ কাম্যকণ্্ন * বলিয়! 

“জার্নিবে, কারণ কাম্যকশ্ম্ের দ্বারা আত্মভান অর্থাৎ ব্রহ্ষজঞান 
লাভের উপযুক্ত চিত্তগুদ্ধি হয় না, কিন্তু স্বর্গাদি ক্ষলই হইয়া 

থাকে, সুতরাং মুক্তি না হহয়া বন্ধনই হইল। অতএব যাহারা 

ত্রহিক পারত্রিক কোনপ্রকার স্থুখন্ডোগের বাসন! রাখেন না, 

কেবলমাত্র মুক্রি অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞানের ত্বার। দেহ, গন, হঠ্রিরাদি 

জড় পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে আত্মার উপলব্ধি হইতেছে, 

সেই ভ্রান্তির বিনাশ হওয়] প্রার্থনা করেন, তাহাদের 

কাম্যকন্ম করার প্রয়োজন লাই। কিন্ত যে সমস্ত নিত্য 

০ ০১ পাপী পিপি ন ৬৯৯ পেশ পালি তে পতল পপ পলা শী লা ২ পপ ও পিসী শন পিস রসস্্ 
শি শালি পাশ ৮ সস শা পিসি আপ ৬ আপা লা শা পি শত শা আশ উস 

* * অমুক কার্য্ের দ্বারা আমার অমুক্র প্রকার নুখসাধন' 

হইবে, এই উদ্দেশ্যে যে কোন কম্খ করা যায, তাহাকে কাম্য- 

কশ্ম বলে; যথা, অখমেধ, রাজপেয় ও অগ্রিষ্টোমাদি বজ্ঞ | 



১৮৮ গীঁতা। 

ও নৈমিত্তিক কার্য আছে, অর্থাৎ সন্ধ্যা বন্দন, শ্রাদ্ধ, 
তর্পণ, ছৃর্গোৎসব, দীপাধিতা, জগদ্ধাত্রী, রটস্তী, রাস, দোল, 

ইত্যাদি ইহাদের পরিত্যাগ করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে; 
কারণ এ সকল কর্মের বথাবিধি অনুষ্ঠান হইলে জীবের 

কদাচ বন্ধন হয় না, কিন্তু ব্রহ্গজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব 
মোহ বশতঃ এই সকল কর্মের পরিত্যাগ করাকে তামস পরি- 
ত্যাগ করা বলে (৭)। ধাহার। কায়করেশে ও অর্থ 

ব্যয়াদির ভয়ে অতিশয় কষই্টজনক বলিয়া কর্ম পরিত্যাগ 

করে তাহাকে রাজদ্ পরিত্যাগ বলে। এই ভাবে কনম্ম পরি- 
ত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল লাত করা যাক না(৮)। হে 

অজ্জুন। যাহারা সমস্ত আশক্তি ও কলাকাজ্া পরিত্যাগ পূর্বক 
কেবলমাত্র কত্তব্যতা বোধে সন্ধা, বন্দন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ) ছুর্গোৎ- 

সবাদি নিত্য নৈষিক্ষ্রি কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহাই সাত্বিক 
ত্যাগ। কন্মে আশক্তি ও ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করাকেই কম্ম 

ত্যাগ বলে, ক্রিয়ার ত্যাগকে কনম্মত্যাগ বলে না ইহাই আমার 

মত (৯)। যিনি অকুশল করন্মকেও কিছুমাত্র বিদ্ষে করেন 

না এবং গুভজনক কাধ্যেতেও ব্যাসক্ত না হন; সেই মেধাবী 

চ্ছিন্নসংশয় সত্বসমাবিষ্ট বাক্তিই কর্শত্যাগী বলিয়া! গণ্য 0১০)। 

যতক্ষণ পর্যস্ত দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির বিদ্যমানতা থাকে ততক্ষণ 

পর্যস্ত কোন প্রাণীরই অশেষ ' কর্ম পরিত্যাগ কর সম্ভবে না): 

কারণ জীবন ধারণ করিতে হুইলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়! 

না হইয়াই পারে না, এমন কি স্বপ্রাবন্থাতেও নিবৃত্ত, থাকে 

“না। অতএব শাস্ত্রোক্ত "ক্ষ পরিত্যাগ করা” কথা দ্বারা, 
ক্রিয়ার পরিত্যাগ করা অর্থ বুঝিতে হইবে না, কিন্তু ধাহারা 



সীতা ১৮৯. 

কর্মের ফলত্যাগী তীহারই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া 
থাকেন (১১)। 

* কশ্ধের ত্রিবিধ ফল হইয়া! থাকে, যথা )- ইষ্ট, অনিষ্, 
ইষ্টানিষ্ট বিমিশ্রিত। যাহার! ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই, তাহাদের পরকালে ত্রিবিধ ফলই হইয়া থাকে, 
ষাহারা ফলাকাজক্রাত্যাগী তাহাদের ফি ইহকাল কি পরকাল 
কথ্খনই কোন কর্মফল হয় ন। (১২)। 

হে মহাবাহো ! পাঁচটী কারণের দ্বারা সমস্ত কর্মফল 
নিষ্পন হইয়া থাকে, ইহা! কর্ন বন্ধন বিমোচক সমস্ত বেদাস্ত 
গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সেই পাঁচটী কারণ তোমাকে 

, বলিতেছি, (১৩)। ১ম, অধিষ্ঠান (দেহ), ২য়), কর্ত। (অবিবেক 

বর্শে এই দেহ, মন ও হন্জরিয়াদির সহিত অভিন্ন ভাবপন্ 
আত্মা )) ৩য়, করণ (ইন্ত্রির় মন বুদ্ধি, : প্রভৃতি ), ৪র্থ, 

বিভন্নরূপ চেষ্টা; এবং ৫ম, অস্ৃষ্টি * 0১৪)। মনুষ্য, শরীর 

বাক্য ও মনের দ্বার ন্যাধ্য বা অন্যায্য যে কোন প্রকার 

কশ্ম নিষ্পন্ন কুরে তত্সমস্তই এই পাচটি কারণ হইতে সম্পা- 
দিত হয় (১৫)। যেব্যক্তি, এইরূপ কারণ পঞ্চকের দ্বার! 

নিষ্পাদ্যমান কার্য্যেতে, অবিবেক্ক বশতঃ) সমস্ত ক্রিয়া ৭ 

বিরহিত নিনিত্যগুদ্ধ বুদ্ধ স্ক্তসম্মভাব চিৎ্স্বরূপ আত্মাকে 

কর্তা” বলিয়া মনে করে সেই নরাধম নিতাস্তই ছুর্মতি, সেই 

র্যক্তিই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কন্ম্ম ফলের ভোগ্ করিয়। থাকে (১৬)৭ 
যে মহাত্বার তাদৃশ কর্তৃত্ব বোধ নাই--দেহে্তিয়াদি কাৰ্ণ- 

* অদৃষ্টের বিস্তার বিবরণ ” ধর্ব্যাধ্যাকক* জর্টব্য। 



১৯০. গীভাগ। 

পঞ্চকের দ্বারা নিশ্পাদ্যমান কার্যে আত্মার কর্তৃত্ব নে করেন: 
না, আঁত্বায় অকর্তৃত্ব জ্ঞান থাকা নিবন্ধন কোন প্রকার ছুঃখ 

ও স্খাদির ছারা যাহার বুদ্ধি বিচলিত ন। হয়, অতুল সুখে ও 

যাহার কিছুমাত্র অনুরাগ আর ছঃখেতেও কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব 

নাহয়, তাহার এ দেহ ও ইঞন্জিস্াদির দ্বারা এই মন্কুষ্যাদি 

প্রাধীগণ নিহত হইলেও তিনি কাহারও হত্যার কর্ত1 হয়েন না, 
তৎ্পাপের দ্বারাও নিবদ্ধ হয়েন না (১৭ )। 

ক্রিয়া ও কর্তৃত্বাদি বিষয়ে আর এক প্রকার বিবেক আছে 

তাহাও তোমাকে বলিতেছি, তবেই আত্মার অকর্তৃত্বাদি বিষয়টা 
আরও পরিস্কট হইবে। পুর্বে (১৪ শ্লোক ) দেহ, ইন্জিয়াদি 
পাঁচটিকেই সমস্ত কর্মের হেতু বলিয়! নির্দেশ করিয়াছি, কিন্তু 
তাহার! কি নিমিত্ত কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাও এখন বলি-" 
তেছি ; জ্ঞান, জয়, ও পরিজ্ঞাতা কে) এই তিনটিই দেহও 

ইন্দরক্নাদির ক্রিয়! প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া! জানিবে,ভাবিয়া 

দেখ, এই জগতে যিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন না 

কেন তাঁহাকেই এথমে সেই বস্তটি জানিতে হইবে | যতক্ষণ 
পর্যযস্ত- “এগুলি অন্ন+ ইত্যাকার জ্ঞান. ন। হইবে, ততক্ষণ 

পর্য্যত্ত খাওয়া হইতে পারে না। অন্ন বলিয়া জ্ঞান 

হইয়াই তৎপর তাহাকে উদরসাঞ্ক করার নিষিদ্ধ হস্ত ও 

(ক) জান শকের অর্থ এখানে জানা,আর জ্ঞেয় শষে জ্ঞাতব্য 

ইস্ট আনিষ্ট বন্ত উভয়ই বুঝিতে হইবে, এবং পরিজ্ঞাতা শঙ্বের 
অর্থ+ অধিবেক বশে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধ্যাঁদর সহিত 

আত্মার অভিন্ততা অবস্থা । 

চে 



সীতা । ৯৬১ 

মুখাদির ক্রিকার আরস্ত হয়, অতঞব বস্বর 'আম থাকাটা 

হত্তাদির ক্রিয়ার কারণ হইল। ফিল্তু কেবল অন্নের জ্ঞান 
জইলেই হইবে না “এই অন্নগুলি আম্বার উপকারক'+ ইত্যাকার 
নিশ্চয় থাকা আবশ্তক, নচেৎ, উহা আহার করিতে কর্দাচ 
প্রবৃত্তি হইবে না। অতএব উপক্কারত্ব বা 'অন্ধপকারত্ব ভাবে 

জ্ঞাত বিবয়ও ক্রিয়া প্রবৃত্তির কারণ। তৃতীয়ত অবিবেক 

বশে চৈতন্য দ্বরূপ আত্ম আর মনবুদ্ধি ইন্জিয়াদির মহিত 
যদ্দি গবিমিশ্রণ বা মাধামাখিভাব না থাকে তবে মন, বুদ্ধি ও 

ইঞঙ্জিয়াদি সকলেই কাষ্টলোষ্টার্দির ন্যায় অন্ধভাবে থকিবে। 

উহাদের কাহারও কোন প্রকার জ্ঞান বা প্রকাশ হইতে 

পারিবে না; কারণ চৈতন্য পদার্থের সহিত এফতাভাব থাকা- 

তেই উহারা চেতন হুইব্বা পাকে । সেই অবস্থা! বিশৈকেই 
পরিজ্ঞাত। বল! হয়, সুতরাং পরিজ্ঞাতা গ। থাকিলে এই 

অন্নাদি দ্রব্যের জ্ঞান বা হগ্ত পদাদির ক্রিয়া হইয়া! উহাকিশকে 
উদরসাৎ করা প্রভৃতি ক্রিম হইতে পারে না।* অতএব 

পরিজ্ঞাভাও ক্রিয়ারভ্ের ধুল? কিন্তু আখী। ইহার “কান 

কারণই হইবে না। আর কার্ধ্যনিষ্পাদন করিতে যে ব্যাপার 
বা ক্রিয়্াবিশেষের প্রয়োজন হয় তাহা ও ইঙ্জিয়, বিষয়, এবং 

মনের উপরেই থাকে আরত্বতে কখনই থাকে না, অতএব 

আত্ব। নিতান্ত নিপে প পদার্থ ইহ। জান। গেল। 

এখন কান, করিনা আর কর্ত।বে, সব্বাদি গুণভেদে 

তিন প্রকারে বিতক্ক হইতে পারে, যাহ গুপমীন্নংস! শুস্্রে 

(সোখ্যপর্শন) ক্থত আছে, তাহ! শ্রবণ কর॥ ১৯৪ 
বেজ্ঞানের দ্বারা, এই ফিভিগকার প্রভীদঞ্পন নিশিল জগতের 



১৯২ গীত 

মধ্যে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয়, জবিতক ও অপরিবর্তনীয় 

সত্তা বা চিৎশ্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হয়েন, আর কোন 

পদ্ার্থই দেখিতে পাওয়! যায় না, সেই জ্ঞানকেই সাত্তিক জ্ঞার 
বলিয়। জানিবে। এই জ্ঞানকেই সম্যকৃদর্শন বা তত্বজ্ঞান 

বলে (২০)। (এই জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হইল)। আর 
যেজ্ঞানের ছারা, প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন ধর্্মবিশিষ্ট 

পৃথক পৃথক ভাবে আত্মা দুই হইয়া থাকে, তাহা রাজস 
জ্ঞান জানিবে। এই জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না, 
উহ! অসম্যক জ্ঞান (২১)। আর যেস্বান কেবল মাত্র বহ্ল 
দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু 
অদৃন্ঠ পদার্থ আছে তৎসমব্তকেই দেহ বা দেহীয় বন্ত বলিয়া 
দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার যুক্তি বা হেতু নাই, তাহা 
তত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা অতীৰ দ্র অর্থাৎ কোন বিয়য়ের 

অভান্তর প্রদেশ পর্যাস্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্ত কেবল 

বাহিরেরইনকিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামস 

জ্ঞান বলিয়া থাকে" (২)। 

এথন ক্রিয়ার প্রতেদ গুন, আসঙ্গ এবং রাগ, দ্বেষ, ও ফল 

কামন| বিরহিতভাবে যে ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে সাত্বিক 
ক্রিয়া বলে (২৩)। আর ফলপ্রাপ্তি কামনা এবং অহঙ্কার 

সহকারে অতি ক্কর বোধে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে 

রাজসক্রিয়া বলে (২৪)। ভবিষ্যতের অশুভ ফল; এবং শক্তি- 

ক্ষয়, অর্থক্ষয। আর পরিজনাদির ক্ষয়, প্রাণীহিৎসা, এবং 

আত্মমামর্থাদি পর্ধযালোচন! না করিন্না অজ্ঞাণ, অবিবেকবশে 
বে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কৃরে 'তাহাকে তামসক্রিম্রা বলে (২৫)। 



গীতা । ১৯৩ 

অতঃপর কর্তার প্রতে বলা যাইতেছে ;--যিনি সমস্ত ক্রি্বা- 
তেই আগঙ্গ ও অহঙ্কারশূন্য এবং বৃতি,অধ্যবসায় ও উৎসাহ 
সম্পরন॥ ক্রিয়ার ফললাভ ও অলাভে বাহার কিছুমাত্র, মনো 
বিকার না হয়, তাহাকে সাত্বিককর্ত। বলে (২৬)। যেবাজ্ি 

অন্ুরাগসম্পন্ন, এবং কর্মফলের আকাজ্্ষী, যিনি পরদ্রব্োতে 

সতৃঞ্চ, ব৷ উপযুক্ত পাত্রাদিতে ধনদানে কুগিত, যে বাকি 
পরপীড়ন-স্বতাব এবং বাহা ও অজ্যন্তর শৌচ বিবর্জিত, যে 

ব্যকি কাধ্যকলের লাভ ও অঙগাভ বিষয়ে অত্যন্ত হর্ছঘ বা 

অত্যন্ত অবসাদ প্রাপ হইয়া! থাকেন, তাহাকে রাজপবর্ত। 
বলে (২৭)। যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থ কোন 

কার্যেতেই বিশেষকপ মনঃসমাধ।ন নাই, যাহার বৃদ্ধি অতাত্ত 
অং ্্ত অথাং নৈপুব্য সহকারে বিচার করিতে লা পাদিয়া, 

্রক্কতিষশে যে কোন প্রতৃত্তি মনোমধে] উদদিত ঠ্য তদনুযায়ী 
কার্ধা করিয়া! ফেলে, জ্ঞান পর্যালোচনা ছারা কিছুমার 
পরিমার্িত হয় নাই, সহ্ুপদেশের দ্বার যাহাদিগকে «কান 

প্রকারেই নমান য়ায় ন। অর্থাৎঅস্তঃসারবিহীন, মাঞ্জাবী, অস্ত:- 
করণের তাব গোপন করিষ়। বাহিরে অনানূপ ব্যবহার করে,) 

এবং পরবৃত্তিচ্ছেননতৎপর, চিন্ত। প্রহ্ৃতিতে অলস, সর্বদা 

স্সবগন্ভাব, আর দীর্ঘমৃরা, প্রকার কর্তাকে তামসকর্ত। 

কছে (২৮)। 
্ ছে ধনঞ্জয়! মন এবং ধতির ও সান্বিকা্িভেদে তিন প্রকার 

পার্থকা: আছে তাহা পৃথক্ পৃথকৃয়ণে বিস্তারপূর্বক বল! 
বাইতেছে, (২৯)--ব মন্দ্বার। প্রবৃতি, নিব, কর্তব্য অকর্তব্য, 

তয়, অভযু ও বন্ধন, মোক্ষার্টি জান! যাইতে পারে তাহাকে 
৪৯৬ 
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সাত্বিকমন বলে (৩৩)। যে মনদ্বার! ধর্ম, অধর্ধ, কার্ধ্যকার্ধ্যাদি 

গ্রকতরূণে ন। জানিয়। ন! বুবিয্না। অন্যথা জ্ঞান জন্মে, হে পার্থ! 

তাহার নাগ রাজন মন ৩১) যে মন দ্বারা ধর্মকে ধর্ম 

এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তর্য বলিয়া বোধ হয্ব, 

সেইরূপ বিপরীত ভাব প্রকাশক মনকে তামস মন বলিয়। 
জানিবে (৩২)। 

এখন ধরি বাধান্ণার বিষয় শ্রবণ কর,_ষে ধারণাশক্কি 

বিশেষ দ্বার মন প্রাণ ও ইঞ্িয়াদিকে সর্বদা সমাধান 

বললে উন্মার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্তি করা বায়, হে পার্থ! 

তাহাই সাত্বরী ব্তি (৩৩)। হে অর্জুন। যে ধারণাদ্ধালসা 

ফলাক্কা্্ীদিগের মন অর্থ কামাদিব উপরে আসক্ত বা অন্ু- 

রক্ত হয় তাহার নাম রাজসিক দরতি (৩৭)। যে ধারণ! 
বিশেষের দ্বার! সর্বদাই মনোমধ্যে শৌক ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, 
মন্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেই ছুশ্শেধা ব্যক্তির 
ধারণাকে তামসিক ধূতি বলে (৩৫)। হে ভরতম্রেষ্ঠ । এখন 

তিন প্রকার সুখের বিভাগ শ্রবণ কর;--ক্রমিক অগ্যাঁস 
দ্বারা অনেক কষ্টে ষেস্ত্রখের (সমাধি সুখের) সম্ভোগ করা 

যায়, কিন্ত বিষয় সখের ম্যায়, সদা সদ্য লাভ করা যায় 

না, যেস্ুখ লাভ করিতে পারিলে সমস্ত হুঃখের অবসান 

হইয়া যায়, কিন্ত বিষয় সখের ন্তায় উহার সঙ্গে কিম্বা! 

অস্তে, কোন প্রকার হঃখের অপেক্ষা থাকে না, যাহা ( বৈরাগ্য 

সমাধির অনুষ্ঠানাদি) আবাস সাধ্য উপায়ের দ্রারা নিশপন্ন 

"হয়, এঙ্ধন্য প্রথষে অতি বিধেয়ের ন্যাত্ব মনে হয়, কিন্ত 
পরিগাষ্জে অস্থতোপমহয়, যাহা আত্মতত বিষয়িণী বুদ্ধির 
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৷ প্রসয়তাবস্থায় বিকসিত হয়, সেই স্থখফে আন্বিক স্কুখ 
বলে (৩৭)। 

বিজয় এবং ইন্জ্রিয় সংযোগাধীন, বে স্থখ উৎপন্ন হয়, যাহ 

প্রথমতঃ অমূতোপম নে হয়, কিন্ত পরিণামে অতীব কষ্ট 
দারক তাহাকে রাজস স্থথ বলে (৩৮)। নিজ্ঞ। জালম্ক এবং 

প্রমাদ দ্বারা যে জুথ উৎপন্ন হয়--যাহ1 এহক্ষণে এবং পরিণামে 

ও আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উত্পাদন করে না! তাহাকে 

তামস সুখ বলে (৩৯)। 

এই কর্তা, কন্ম, ক্রিল্না, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রভৃতি যেরূপ 
ত্রিগুণাত্মবকত1 নিবন্ধন তিন প্রকার |বভাগ করিয়া বলিলাম, 

জগতের প্রত্যেক বনস্তই এইরূপ উক্ত ত্রিগুণের দ্বার সংগ- 

ঠিত;*হৃতরাং প্রত্যেক বন্ধরই স্কুল কজে তিন প্রকার বিস্কাগু 

হহতে পারে। অধিক কি, এই পৃথিবী, স্বগ ব। দেখলোকে 

এমন কোন বদ্ধই নাই যাহা উক্ত প্রকৃতি তিন গুণ 

হইতে বিমুক্তভাবে আছে। অথাৎ উত্িজ্ঞ, কীট, পতঙ্গ, 

পক্ষী, পণ্ড, ম্নব্য, যক্ষ, গন্ধর্ব+ এবং দেবতর্মঈদ সকলেত 

ভ্রিগণাত্বক (৪০)। আ্তরাং হুহার্দের প্রত্যেকের ক্রিয়ারও 

পার্থক্য আছে, যে সত্ব গণাঁধক তাহার এক প্রকার ক্রিয়া, 

বে রাতো গুণাধিক তাহার ঞুঁক প্রকার (ক্রয়) /ঞবৎ যে 

তমোগুণাধিক তাহার অন্ত প্রকার ক্কিয়া। আবার হহার 
অবান্তর তেদেও গুণাৰভাগ থাকাতে ক্রিয়ার পার্থক্য আছে, . 
ইহা পুক্দেহ [বস্তার মতে দেখাইক্মছি। হে পরস্তপ.! মন্তু, 

ষ্যের মধ্যেও উদ্ত গুপতরের হ্তর (বিশেষ থাকাতে স্বভাবের 

অনেক কার পাথক্য আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ চারি প্রকার 
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বিভাগ কর! বায়, যথা, সাতিক ম্বতাব, রজপ্রধান স্বত্ব, 

তম প্রধান শ্বভাব, রলভ্তমো! বিমিশ্রিত্ত স্বভাব। * তন্মধ্যে 

যাহারা .ব্রাঙ্গণ, তাহার। সাত্বিক ত্বভাবের দ্বার1, যাহার! “ক্ষত্রিয় 

ঠাহার। রজ স্বভাব দ্বারা, শূদ্রগণ তম স্বভাব দ্বার, এবং 

বৈশ্টগণ তমোবিামিশিত রজ ত্বভাব দ্বার স্থষ্ট হইয়ীছেন। 

উক্ত চতুঁবিধ গুণভেদ জানত চতুর্বিধ স্বভাব অনুসারে উক্ত 

ব্রাহ্মণ, ক্ষয়, বেশ্ত এবং শুদ্রাদগের পৃথক পৃথক বক্রয়। 

প্রবিভক্ত আছে (৪১)। 

যথা, শম, (মনঃসংযম কর) দম, (দশ(বধজ্ঞানেন্রয় 

এবৎ কন্বেজ্িয়ের সংযম করা) তপঃ (পুর্ব কথিত শারীরিক 

মানজিক এবং বাচানক প্রিয়া বিশেষ ) শারীরিক এবং মান- 

গ্ষিক শৌচ, কমা, (কাহারদারা অপরৃত হইলেও মনো: 
বিকার না হওয়া) সরজতা, জ্ঞান, (বেদের প্রকৃত রহস্ত 

বুঝতে পার! /১ বিজ্ঞান ( অভ্ভভগতের অনুস্থীত বা মান|সক 

গ্রত্যক্ণ থাকা ), আর আন্তকা অভথ।ৎ সাত্বকী শ্রছা, এহ 

সকলগুলি ব্রথঙ্ষণ জাতির ্ভাবজাত 'ভ্রযা (৪২1 (ক) 
৬. স্পা শা শএ রশ শী শি পপি শাশিশি 

* স্বভাব শবে এখানে সত্বরজঃ গ্রভৃভি গুণ বশে পুর্ব জন্মের 

কন্থাইষ্টান জনিত ভাল, মন্দ সংস্কার রাশি কমা অথবা তদ্ঘটিত 

প্রকৃতি ও বুঝাইতে পারে। ৃ 
(ক) জভ]াস, চেষ্টা, সংসর্গ, এবং উপদেশাদির সাহায্ট 

ব্যতীত আপন হইতেই যাহার যে ক্রিয়া হইয়া! থাকে 

ভাহাকে স্বভাব ত্তিয়। বলে, ফেমন ব্যাগের হংস্] ত্রিয়া। 

পক্জীর উজ.য়নক্রিয়া, মত্ন্তের সম্ভণত্রিয়্া ইত্যাদি । মানুষে 
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এইরূপ শৌরধয, তেজ, ধৈর্য, যুদ্ধাদি কারো] দক্ষতা, 
এবং মৃত্ত্য বা পরাভব নিশ্চর হইলেও পলায়ন ন! করা, দান- 

শীলা, এবং সকলকে নিয়মন করার সামর্থা, এই সকল 

বহু ঘত্বাদির সাহায্যে সম্তরণ করিতে পারে, চেষ্টা করিতে 
করিতে লম্প বম্প দ্বারাও হু-চারিহাত উপরে উঠিতে পারে; 
কিন্ত ইহাকে স্বভাবজ ক্রিয়া বলা যায় না, ইহা নৈমিত্তিক 

ক্রিয়া । এই যে শমদমাদি ক্রিয়ার কথা বলা হইল উহা 
কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই স্বতাবজ, আর অন্যান্য জাতির 
পক্ষে যদি কাহারও প্ররপ ক্রিষা হয় তবে তাহা নৈমিত্তিক 

ক্রয়, বলিয়! বুঝিতে হইবে। 

অবশ্যই, এখনকার ব্রাঙ্ষণের মধ্যে ই সকল ক্রি] 

স্বাভাবিক কেন নৈমিত্তিক ভাবেও গ্রনয়ই দেখিতে পাওয়া 

যার না, কিন্ত তাই বলিয়া এই ভগদুক্তিতে কাহারও সন্দেহ 
কর! উচিত নয়। কারণ যাহাদের এ সকল ক্রিয়াগুলি 

স্বাভীবিক ভান্ে নাই, প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রক্ষতির ব্যপ্ডি, 
শান্্রে তাহাদিগকে অত্রাঙ্গণ & পশাদি ব্রাহ্মণ বলিয়| নির্ণঃ 
আছে, তাহারা কেহ বা পশুজাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা চগ্ডাণ 

জাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ ব! শ্রেছজাঙ্তোয় ব্রাহ্মণ, কেছ ঝ| নিষাদ 
জাতীয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইহ! অত্রিষংহিতায় আছে। 

, অনেকে, ভগবান্ দুর্বাসা। কপিলাদির চরিত্রেও ক্রোধের . 

বিষয়ে এই তভগবদুক্তির বিরুদ্ধ তাৰ আরোপ করিয়া এই. 

কথার সংশয় করিতে পারেন) অতএব তথ্বিষয়ও স্ধেক্পে 

কিছু বল) আবশ্যক। হ্ুর্াস৷ গ্রতৃতি পরমাত্ম স্বরূপ মহর্ষি-/ 
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ক্রিগ্না্চলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত হয়, আর ছন্যান্তের হইলে 
তাহা নৈমিত্তিক বলিস জান্নিবে ৪৩)। কৃষি বাঁণিত্ব্য এবং পশ্- 

পান্ছনাদি করা বৈশ্যদ্ধাতির ত্বভাব্ূনিত ক্রিয়া অর্থাৎ স্বভার 

হইতেই উহার এ সকল বিষয়ে বিশেষ নিপু বুদ্ধি অম্পন্ন 

হয়। আন্য জাতীর পক্ষে উহা তাদৃশ হইবেও নৈমিত্তিক 
বলিয়া জানিবে। শৃদ্বের কেবল পরিচধ্য। কর্মাই স্বভাব্জ 
ক্রিয়া এবং ত্রান্ধণ, ক্ষাত্রয় বৈশ্যা্দর পক্ষে উহ! নৈমি- 

ত্তিক বিয়া ,.জানিবে (৪৪)। এইরূপে বাহার যেকর্প 
স্বভাবজত ক্রিয়। প্রবিভক্ত আছে তাহাতে নিরত .থাকিলেই 
মানব যথা অন্তর সাদ্ধ লাভ করিতে পারে। উহা কি ভাবে 

হইয়া! থাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর £_-(৪৫) যাহ! হইতে 

এই স্থাবর জন্ম জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ধাহার দারা: 
এই ষমন্ত অগৎ্পরিব্যাপ্ত আছে, সেই পরাধ্পর পরমেশ্বরকে 
যথা বিহত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিতুষ্ট করা বাইতে পারে। 
তাহার, 8 সেহ কম্মের খারাহ মানব 8 
রিটা নিলা ভারা ররর াররনোাচিযাতে 

হি ক্রোধাদি অষংবৃত্ত বা রঃ প্রভাত সংবৃত্তি কিছুই 
ছল না, কারণ তাহার! এককাষ্টো ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি, তাহারা 
সাঁত্বকাদি সমত্ত স্বতাবহ অতিক্রম করিয়াছিলেন, তবে যে 

তাহাদের দ্বার কখনও সদ ত্তির কাধ্য এবং কদাচিৎ অসৎ 

প্র কুতর ন্যায় কায্যও দেখ গিয়। থাকেঃ তাহ! তাহাদের 

নিদ্রিত ব্যাক্তর মশকাদ তাড়নের গ্তায় দৈহিক সংস্কারাহ্সারে 

হইয়াছে, অতএব উহ! তাহাদের স্বভাবের পারিচায়ক নহে। 
ধর্ম ব্যাখ্যায় এই [বষয়,(বশেষকপে দেখাত পাইবেন। 
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ক্ষমতা (চিন্বগুদ্ধি) লাত করিয়া থাকে (8৬) ॥ মৃনুষ্যেক যাছ। 

স্মভাবনিঘ়ত কম্ম তাহ! বাঁদ অন্য জাতির কশ্ম ভপক্ষা 

দুরনুষ্েয্র বা নাত ও হয় থাপ তাহার পক্ষে তদণেক্ায় 

উই শ্রেয়্কর জানিবে ) কারণ স্বভাব নিন্ধত কর্মের অনুষ্ঠান 

করিলে তদ্বার৷ পাপ হইতে পারে না (৪ ৭) 

হে কৌন্তের়! স্বভাবনিয়ভ কর্ম বদি দৌষযুক্তও হন, 

তথাপি তাহা পরিত্যজ্য নহেঃ কারণ আগ যেমন ধুমের 

দ্বারা আরৃ্ভ থাকে, মেইরূপ সংসারে সন অনুষ্ঠানই 

দোষের দ্বারা সংস্থষ্ট তাবে আছে (৪৮)। তবে যখন প্রত্যেক 

বিষয় হইতে খু অনানক্ি হয়) সমস্ত হর্জিয় এবং মন 

যন সব্রোতভাবে বিজিত হয়। এবং ষখন সমস্ত ভোগ্য 

» বন্ধ বিষন্কে এককালে [নস্প,হ বা বহতা অবন্থা হয় 

তখনই বথারাধ কন্মসন্তাদ কালে আদ্মবোধ লা 

কারতে পারে ড৬৯)। হে বৌকে! [ববেকজ্ঞান স্বরূপ 

নি লাভ কালে |করণে ত্র পাশ ২ তাদ্ধষম আবারও 

সংক্ষেপে বলা বংতেছে তৎ্সগে এেষ্ও। জ্ঞাননিষ্ঠাও 

প্রদশি৩ হবে (৫০)। 

কপটতা) বঞ্চনা, এবং ঈষা অয় যেকোন প্রকার 

$তমাাপন্ত আছে তথ্সমুধয় প্রন্মালন পূর্বব (নতাগ্ত নিশ্মগচেতা 

হক, গ্রগাড় ধৈ্যের ছার! হত্রিস্ক সমুধকে সপ্ূর্ব সংঘত 

কারা, কারক ও এঞ্জাক সথযাধৰ যেকোন প্রকার বিষয় 

' আছে তথ্মস্তহ পারত্যাগ পুর্ধক কেবণ মা" শরারটির রক্ষা 

হতে পারে একসপ আহারের পারগ্রহ কার) এবং অনুরাগ 

আর (বিদবেষকে দুরে পারত্যাগ কাধে, [নর্জন শ্থানে একাকী 
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॥বসতি করিবে), লঘু আহারঞ&কারবে, কায, বাকা এবং মনকে 

সহ্য ভাবে রাখিবে বশীকার বৈরাগ্যের (ক) অবলম্বন 

পূর্বক সর্ধদা সমাধি যোগের অনুষ্ঠান করবে (খ) (৫২) এবং 
অহঙ্কার, কামরাগাদযুক্ত সামর্থ্য, দপ, কাম, ক্রোধ ও পরি- 

গ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক মস্ত মমত। শৃন্ত হইয়া অগাধ শাস্তি- 

সম্পন্ন ভাবে অবশ্থিতি করাকে জ্ঞানানিষ্ঠ। বলে। ঈদৃশ জ্ঞান- 

নিষ্ঠ ব্যক্তিই ব্রহ্ষত্ব গ্রাণ্তর যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩ ॥ 

ধিনি ব্রক্ষানুভব করিতে পাঁরয়াছেন, সেহ গ্রসন্নাত্ম] ব্যক্তি 

কোন বিষয় বিলাসের [নামত [কছুমাত্র অন্রতাপান্থভব 

করেন না, আবার প্রাঁণ্তর জন্যও কিছুমাএ আকাহ্ধাবানৃ 

হয়েন না), তিনি জর্বতুতে সমদশী হয়েন, এবং জীবাস্বা 
পরমাত্মার ,অভেদ জ্ঞান স্বরূপ আমার পরাভক্তি 'লাভ 
করিয়া থাকেন.। জীবাঞ্ার জাহত অভিন্ন দর্শন স্বরূপ ভাত 
হ্বারাই আমি কত, গ্রকারে অবাস্থ।ত কাঁরতোঁছ এবং 

কিরূপ পদাথ, তাহা তন্ধতঃ জবগত হইতে পারে, অথাৎ 

আমার অপরিযীঙ্খ্যের ডপাধ এবং 1নত্যতুদ্ধ বৃদ্ধ মু্ত' স্বভাব 
চৈতন্জস্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে, তখন, আমি আর সেই জীব 

যে একক পদার্থ তাহ স্থম্পষ্টকূপে প্রকাশিত হয়, তখন আগ 

কোন প্রকার ছঃখ শোক সখ মোহাদ (কছুমাত্র থাকে না, 

ইহার নাম ব্রদ্ষপ্ঃগ এবং হহারই নাম মুত (৫৫)। 
এতদ্বাতীত যাহারা সব্বদা আপন মন ডি? সি $ 

[ক] রন বিবরণ ধন্ম ব্যাখ্যায় জষ্টব্য। 

[খ] ধরন্মব্যাখ্যার জমা।ধ ০বোগ্র হাবস্তর বণনা ছে । 
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প্রাণা্গি সমুদয়কে আমাতে চালিয়! দিয়া নিষ্কামভাবে সমত্ত 

কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা মামার প্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞান 

হইয্বাণ্সাশ্বত ও অব্য পদ লাত করিতে পারেন (৫৬)। 

অতএব তুযিও, বিবেক বুছি। দারা সম কন্মফল এখ 

তাহার কতৃত্বাদি সমস্ত ব্যাপার আজ [বন্তস্ত করিয়া মৎ- 

পরায়ণ হও, এবং ঝুঁদ্ধিযোগের আশ লইয়। সব্বদী মাচ 

হও (৫৭)। সর্বদ। মচ্চিত্ত হইতে পারলে আমীর প্রসাদৎ 

সংসার বীজ স্বরূপ দু সকল আঁতিক্রম কারতে পারিবে),আর 

যদি অহঙ্কার বশগ হইয়া আমার এই সকল ত্য ও (হতকর 

উপদেশগুলি গ্রহণ না কর হুথে [বিনষ্ট হইবে (৮)। তুমি 

যদি অহঙ্কার বশে আপন ধুদ্ধিণ উপর নিভগ কারম! 

যু না করার মনন কর। তবে পে অধ্যবসায় তোষাও 

মিথ্যা হইবে ;কারণ প্রকৃতি খারা যুক ইয়া! তোমাকে 

বুদ্ধ করিতেই হইবে (৫৯)। কৌন্তের! স্বায় গঙাবজ 

ক্রয়। দ্বারা বে কাধ্য (ধুঝ্ ) আভসম্বদ্ধ স।ছে১ তাহ ধরতে 

তুমি ইচ্ছাধীন্চ প্রবৃত্ত না হইণেও দতাব পরব হহ্মা। করি- 

তেই হইবে (৬০)। হে অজ্জুন! অশ্ব সকলেদ হাসেন 

অবস্থিতি করিতেছেন [তিনি মান়্াথারা আপনাপন প্রাকৃত 

 আস্কার (অৃষ্ট)ও আখ্য চিত, পুর্ষোঞ) স্বতাৰ |নবদ্ধ 

প্রানগণকে যন্ত্রার? বস্তর শ্ায় এ সংখা গজ) পরিভ্রমণ 

প্ররাইতেছেন,_পরিচালত কারতেছেন। অওএব স্বতাব. 
পপ শািপপশপাসীসিপাশ | ৮০7 

স্পা প 

(ক) ইহার মীমাংজ। ধর্ব্যাখ্য। *ম ৮ন থ০ও দোথিতে 

পাইবেন।, | 
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নিবদ্ধ কম, তুমি,ন| /কারকাহ; থাকিতে” পারিবে চল” (৬১). 
হে ভারত | এমি পরম বঞ্ এবং সব্বান্তঃকরণের, আহত 
০সেহে পরমেখকে শরণ ৭১ তবেছ তাহার প্রসাধাৎ ষে 

শাখত স্থান এ হুমা পঞন শ।ও গা কাঁরতে 

পান্ধিবে (৬২)। আম এহ আ৩হা তদ্ধাবধমকঞ্ঞান তোমাকে. 

সবশেষে বালিলাধ। এৎ একলা (এষর় অশেবধপ পধ্য।লোচনা 

করিয়া যাহা করিতে হচথ। ৎ% ক (৬৩)। 

আম আবার ও জবগুহছুতম পরদ বাক্য তোমাকে ঝা" 

তেছি, অবহত হতয়ু। আবণ বন, তুম আমার নিতাঞ্ড |এয় 

পাত্র তাহ তোমাকে পঞন। 1হতকস বাক) ভপদেশ কার 

৩ছ,-- তুম সবদ] সন্ধা) ( ছঙ্বরাপত ঈনদ্ধ / হও» মত 

(ঈন্র ভ' ) এবং ৯0৬1 (ধখসপুজক / ২৩) অর্কদা 

তমাকে (সঙ্গে / শনকার। কস তা হহলে নিশ্চয় 

আমাকে (ঈশ্বরকে ) প্রা ২৩ গাজবেত তম আমার 
নিভান্ত প্রিয়পা্ধ আ15 হহা এ1৩৬,। রূপ তোমায় বাল- 
তে) হহা?কখহ (সা হহবে শা (৬৫) ছথব। তুম, 

মত্ত ধন্খু এবং ছধন্মজপক থে কোপ একাস কায়ক, 

বাচ।নক ও মান।সর্ক কস জাছে ততজখুধয়ং" নিঃশেষ প|র- 

ত্যাগ কার] একাতর পেগ ছারা ক্রিয়মাণ কোন, 

প্রকার ধঙ্মাধম্ম ধাধে,তে খে তোনস ।লত্য উিদ্ধ। খু মুভূ 

স্বভাব আত্মার) |কচুমার কখুত্ব ৭18, কেবলমা ভত্রিওডণ 

দরনিত দেহ হীজ্দ্রয় ও মন এটা দ্বারাহ উহ নিষ্পনন 
হইয়। থকে: এইরূপ, অবধারণ কাঁরয়া। আমাকে শরণ লও 

৭ জথাৎ্ * আম জেহ 1৭ত)তদ বুছ। সুদ স্বভাব [চৎন্বপূপ 



গীতা । ২০৩ 

ধড 'ম্্বিভীষয পনমীষ্্বী” এটকপ নিক্বাসপাষণ কষিযা 
বন্ছিতি ক্কর, ভাতা হইলে [নাসার জ্দয়ে আত্মার স্ববগ 
কাণ্ডের ছারা আমিই তোমাকে সমস্ত পাঁপ হইতে বিসুক্ত 
রিব, তুমি হর করিও না ড৬৬)। কে) 
আমি এই ত্বেস্কল তত্বোপদেশ প্রদান করিলাম, ই 

চান অতপন্বী ব্যস) কিম্বা শন্তক্, অথবা যে প্রকৃত 
নে, কিন্বা শ্বানানকে আশৃপ্ধা করিয়া থাকে এমন 
1 নিকট কদাচ বলিবে না (ভ৭)। 
ব্তি, এই অক পরম গুহাতত্ আমার (ঈশ্বরের) 
মি নিকট ব্যাধ্যা করিঘ। ব্ঝাইয়। দিবে এবং উহণ- 
মার পরম উপাপন। ক্জান করিবে, সে অস্তে আমাকেই 

টি$ঘ প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৯৮)। থে বাকি উপঘুক্ত 
/ এতে আ্বামার এই গুগতম্ 'উপদেখ রাশি সমর্পণ করি 
£লার্বের পরম কপান সংসাধন করিবে, তাহার অপেক্ষা 

প্রি্র কার্ধ্যকারী আমার এ মনুষ্য নোকে কেহই 
নঠু অতএব তাহার অগ্থেক্ষ। অধিক” প্রিয়তরও আমার 
এসাকে আর কেহ হইবেন] ড৬ে৯)। যেব্াকি আমাদের 

এইীরঘ ধরব সাধক সংবাদ রীতিমত অধ্যয়ন করিবে, 
মনেক বে, সেই বাক্কি জ্ঞান যঙ্ছের দ্বারা আমার 

রি করল, বি আব ঘষে ব্যক্তি অন্যাদি পরিতাথ 

পিক আন্ধা সহকারে এই পরম তন্ব কথা প্ীতিমত শ্রবণ 

করবে দেও পাপ রাশি হইত বিনুক্ত হইব। পুক্ত কর্ণ কারী- 

দরিগের লভ্য, বর্ম লা করিবে ৪৭১)। 
কহে পার্থ তুমি আমার এই সক্প গুশ্গতম উপদেখগুলি 

৬০-৫৯৯। কপ শা শান লা আশ 
ল্ পা পাশা ৮ শ্ ০ লাগ শিপ  স্পীিতিশি তি সী পপ টি জল স্পিন শ্রী অপ পাচা 

(ক), এই ভ্ভান নট উপতপেশ্ি মীন দেওয। হই- 

তে: হু না, কারণ অন্ুনকে বারম্বঃং কর্মন্ারই থকিতে ০. 

উলবাহেন, অর্থকুনতচ টিদনস্ কব রি নিঈান প্রকৃত 

'্যবকারীক্ষেই এইফব উপনেশ করাহইল।* 



২০৪ গীতা 

একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিয়াছ ক? হে ধনগ্রম্ব ! এখন তোমার 
অজ্ঞান জনিত বিমোহু বিনষ্ট হুইম্বাছেত ? 

অঙ্জন বলিলেন ।_খঅচুযুত! আপনার প্রলাদে জ্বাযার 
মত্ত মোহ বিদবরিত হইন্বাছে, আমি এইক্ষণে আত্মত, 
ত্বাদি বিষয়ে বিপক্ষণ পারণা লাভ করিয়াছি, আমি স্থির 
হইয়াছি, আমার সমস্ত সন্দেহ বিদুরিভ হইয়াছে, আমি 
এইক্ষণে আপনার আক্ড্রাগ্ুষাক্ী কর্ানষ্ঠান করিব (৭৩)। 

সঞ্জ্র বলিলেন।-_ মহারাজ ! বাস্ছদেব এবং মহাত! 
অঞ্জনের এইরূপ লোম হর্ষণ অন কথেপক্থন আমি 
শুনিলাম (৭৪)।" সাক্ষাৎ ঘযোগেক্র শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং কথিত 
এই মতি গ্রহ্তপরম যোগ, আমি, ভগবান বেদব্যামের 
প্রসাদেই শুনিতে সমর্থা হইলাম ! তিনি প্রসন্ন হইয়। দিব্য 
দর্শন ক্ষমতা না দিলে আমি ইনার একাক্ষরও জানিতে 
পারিতাম না (৭৫), হে মহারাজ! কেশবাজ্জুনের এহ পরশ 
খ্যজনক অত্যদ্ততত সংবাদ সকল এক একবার স্মরণ করিম 
আমি বারন্বার যেন “আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছি [1 ৭৬ 
বিশেষতঃ, হে রাজন। ভগবান হরির সেই অন্তত ঝা 
মনে 'করিয়! করিয়া অতীব বাবক্ষয় উৎপন্ন 
আনন্দ সাগর যেন আরও বারম্বার উত্তোলিয়। 
তেছে ৭৭)।' আমার এখন লিম্ষয় ধারণা হইতেছে 

যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকঞ্ . স্বয়ং মন্বস্থিতা স্বরূপ অবা", 

করিতেছেন, এবং স্বয়ং অঞ্জন যেখানে ধনুগ্হুণ করি 
াছেন সেই খাঁনেই কব শ্ী-এবং বিজয়ও কব 

হি-্হ্ভূতি এবং সেইখানে অখণ্ডিত নীতি 

* ধানগর, পংচেতুয়। থা 
শর ১২২৬ সাল 
















